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motto:

Przyjdziesz - prze»yjesz,

Wyjdziesz - opowiesz...



WST�P OD AUTORA (1993-'94)

Pod koniec 1991 roku kto± doszedª do wniosku, »e jestem potrzebny w siªach zbrojnych. Na
pocz¡tku roku 1992 obowi¡zek odbycia zasadniczej sªu»by wojskowej rozpocz¡ªem w Olsztynie.
Po kilku miesi¡cach i wielu prze»yciach, zdecydowaªem si¦ na opisanie tego co zobaczyªem.
Nie ma bowiem w±ród literatury czy �lmu wielu pozycji, które w rzeczowy sposób opisuj¡
»ycie koszarowe typowego »oªnierza ZSW. Dost¦pne prace opisane s¡ w bibliogra�i, za± je»eli
chodzi o �lmy mamy do czynienia ze sªawnym ju» "KROLLEM", czy wchodz¡c¡ na ekrany
"SAMOWOLK�". Je»eli chodzi o "Krolla" to mamy w nim pokazane tylko niektóre elementy
»ycia w wojsku - gªówna fabuªa jest bardziej sensacyjna. "Samowolka" jest ju» bardziej zbli»ona
do realiów »ycia wojskowego, aczkolwiek moim zdaniem jest zbyt przesadzona.

W pierwotnym zamy±le miaª to by¢ opis wydarze«, ale z czasem zmieniªem ukªad ksi¡»ki.
Samo suche opisywanie mo»e szybko znudzi¢. Dlatego te» ksi¡»ka podzielona zostaªa na cz¦±¢
gªówn¡, czyli ogólny opis i moje re�eksje, a tak»e na dodatki, które powinny uªatwi¢ zrozumienie
cz¦±ci gªównej. Jest to ksi¡»ka o wojsku, pisana (mo»na tak powiedzie¢) na »ywo.

Pierwsze linie tekstu powstaªy w 6-tym miesi¡cu mojej sªu»by. Nie jest to pami¦tnik, ani
powie±¢; nie pokazuje wojska od strony heroicznej i tradycyjnej, gdzie jest przedstawiane jako
±wi¦ta ostoja, albo jako element ró»nych uroczysto±ci. Wi¦kszo±¢ ludzi, którzy miaªa styczno±¢
z armi¡ tak wcale wojska nie widziaªa.

Do kogo zaadresowana jest ta praca - no có», wªa±ciwie do wszystkich, cho¢ szczególnie do
tych którzy w wojsku nie byli. B¦d¦ próbowaª pokaza¢ klimat, »ycie i obyczaje panuj¡ce w WP,
chocia» zdaj¦ sobie spraw¦, »e wiele rzeczy opisanych tutaj, mo»e ró»ni¢ si¦ od wªasnych prze»y¢
czytelnika b¦d¡cego w wojsku - zwªaszcza dawniej. Nie b¦d¦ ukrywaª mojej niech¦ci do instytucji
wojskowych i chciaªbym udowodni¢ t¡ ksi¡»k¡ jak wiele zªego dzieje si¦ w Armii Polskiej.

Ju» sªysz¦ wiele gªosów, które pot¦piaj¡ mnie, przytaczaj¡c wiele argumentów na uspraw-
iedliwienie armii np. »e teraz si¦ wiele zmieniªo - jest humanizacja, »e kto± musi broni¢ granic, »e
wreszcie "chªopak bez wojska to nigdy nie stanie si¦ prawdziwym m¦»czyzn¡" (osobi±cie znam
inne sposoby na stanie si¦ m¦»czyzn¡), ale tak naprawd¦ s¡ to argumenty jednostronne, które nie
usprawiedliwiaj¡ rzeczy dziej¡cych si¦ w tej instytucji i to w imi¦ prawa, które pod koniec XX
wieku zmusza ludzi do oddania swoich najlepszych lat »ycia na bezsensown¡ prac¦ (dodajmy, »e
darmow¡) pod pªaszczykiem sªu»by dla ojczyzny.

My±l¦, »e najlepiej oddajemy si¦ ojczy¹nie pªac¡c podatki z których mo»na stworzy¢ armi¦
zawodow¡, mo»e mniej liczn¡, ale za to dobrze uzbrojon¡ i zajmuj¡c¡ si¦ szkoleniem, a nie dajmy
na to, ±cinaniem w lesie drzew na boazeri¦ dla o�cerów, czy te» ci¡gªym sprz¡taniem. Zach¦cam
do lektury tej ksi¡»ki maj¡c nadziej¦, »e gdy zostanie wydana, sprawy w niej opisane b¦d¡ tylko
wspomnieniami, nie przydaj¡cymi si¦ nowym poborowym. Nieliczne nazwiska wyst¦puj¡ce w
tek±cie zostaªy zmienione.



WST�P DO WYDANIA INTERNETOWEGO
(1997 i 1998)

Trzy lata temu wymy±liªem sobie, »e kto± mo»e chciaªby wyda¢ ksi¡»k¦ o wojsku. Wykon-
aªem nawet par¦ telefonów, lecz wsz¦dzie mi odmówiono... Jako, »e nale»¦ do ludzi, którzy
dosy¢ szybko odpuszczaj¡ sobie pewne sprawy, ksi¡»ka "poszªa do szu�ady". Szcz¦±liwie, od
pocz¡tku wszystko pisane byªo w wersji elektronicznej, wi¦c pomy±laªem sobie, »e mo»na po
drobnych przeróbkach, opublikowa¢ j¡ ju» wªasnym sumptem - w internecie. Nie przyniesie mi
to specjalnych pro�tów, ale zostaje jeszcze satysfakcja...

Od tamtego czasu, kiedy byªem w wojsku, min¦ªo ju» troch¦ czasu. Sªu»ba zostaªa skrócona
do 14 miesi¦cy, a od 1999 do 12 miesi¦cy. My±l¦, »e wi¦cej zmian jeszcze si¦ dokona - przed
przyst¡pieniem do NATO, lecz wydaje mi si¦, »e to co opisaªem w tej ksi¡»ce jeszcze dosy¢ dªugo
b¦dzie aktualne.



I MAM NADZIEJ�, �E TO OSTATNI WST�P!!!
(PA�DZIERNIK 2000)

Internet to bardzo ciekawe medium - Jak wszystko czego dotyka si¦ czªowiek mo»e by¢ u»yte
z gªow¡ lub na jego szkod¦. Po opublikowaniu ksi¡»ki w internecie, z drugiej strony Polski
otrzymaªem mail-a z propozycj¡ wydrukowania ksi¡»ki w tradycyjnej formie. Nie zastanawiaªem
si¦ zbyt dªugo i wreszcie po wielu latach moich stara« (no, mo»e niezbyt dociekliwych) mo»na
moj¡ ksi¡»k¦ kupi¢ w ksi¦garni.

Dlatego chciaªbym podzi¦kowa¢ wszystkim, dzi¦ki którym ksi¡»ka ta mogªa ukaza¢ si¦ w
tradycyjnej formie. Mo»na powiedzie¢, »e ewolucja jak¡ przeszªa zako«czyªa si¦ szcz¦±liwym
�naªem.



Z�EGO POCZ�TEK

No có», staªo si¦. Którego± pi¦knego dnia w skrzynce pocztowej pojawiªa si¦ kartka, za-
adresowana do mnie, z charakterystycznymi czerwonymi znaczkami - wezwanie do WKU (Wo-
jskowa Komenda Uzupeªnie«). Pewnie chc¡ uzupeªni¢ ewidencj¦ - pomy±laªem sobie. Min¦ªo
przecie» dopiero dwa tygodnie jak wyrzucili mnie z "uniwerku". Data stawienia si¦ te» dopiero
za miesi¡c; wi¦c jako± to b¦dzie.

Jest sªoneczny, jesienny poranek. Jad¦ autobusem do uwielbionego, przez wszystkich mªodych
osobników pªci m¦skiej, miejsca - Wojskowej Komendy Uzupeªnie«. Wchodz¦ do pokoju 5 gdzie
za kontuarem kr¦ci si¦ kilku wojskowych. Podchodz¦ do tabliczki oznaczaj¡cej moj¡ dzielnic¦ i
czekam.

- Ksi¡»eczk¦ wojskow¡, dowód i wezwanie.
Kilka pyta« personalnych i mam si¦ zgªosi¢ do pokoju 6. Przed pokojem siedzi kilku chªopaków.
- Co tu jest?
pytam si¦ jednego z nich.
- Kasa biletowa, st¡d wychodzi si¦ z biletem.
W jednej chwili na plecach pojawiªy si¦ peªzaj¡ce mrówki.
- Pan Ciesielski, prosz¦ wej±¢ - zawoªaª niezbyt chudy major.
- Prosz¦ siada¢; Jak pan zapewne wie, czekali±my ju» dªugo; starali±my si¦ nie przeszkadza¢,

ale nadszedª ju» czas kiedy nale»y speªni¢ obowi¡zek wzgl¦dem ojczyzny.
- Jak to, ale ja chc¦ jeszcze studiowa¢, mam dobr¡ prac¦, nie mo»ecie mnie tak wzi¡¢.
- Panie Ciesielski trzeba zdj¡¢ ró»owe okulary przez które pan patrzy i spojrze¢ na rzeczywisty

±wiat... Cholera, major i do tego �lozof.
Trzeba z innej beczki.
- Ale Ja jestem chory, prosz¦ skierowa¢ mnie na komisj¦.
- A ma pan jaki± dokument?
- No nie, nie my±laªem »e b¦dzie mi tu potrzebny, poka»¦ go na komisji...
- Drogi panie, dobrze wiemy co Ja my±l¦ i co pan my±li, trzeba spojrze¢ prawdzie w oczy.

Niech pan nie komplikuje, podpisze pan tu i wszystko b¦dzie w porz¡dku.
- Nic nie podpisz¦, pó¹niej nic nie b¦d¦ mógª zrobi¢.
- Ale» sk¡d, od kogo pan usªyszaª takie brednie.
- Ja nie mog¦, Ja jestem chory.
- Niech pan nie utrudnia, widz¦ »e ma pan dobr¡ prac¦; wy±lemy pisemko i ju» nie b¦dzie

pracy, a jeszcze kolegium zapªacimy.
Rozmawiali±my tak kilkana±cie minut. Pierwszy raz spotkaªem si¦ z typowym dla wojskowych

brakiem zrozumienia. Có», wiedziaªem, »e nic nie zdziaªam, wi¦c rzuciªem wszystko na jedn¡
szal¦.

- I nie da si¦ zrobi¢?
Nie wiem co sobie ten ko«*1 pomy±laª. W ka»dym b¡d¹ razie wstaª, otworzyª drzwi i poprosiª

dwóch ludzi z korytarza. To chyba ich stary numer. Ja na niego si¦ nabraªem.
- B¦d¡ panowie ±wiadkami; czy dalej odmawia pan podpisania?

1 * oznacza »e mo»na skorzysta¢ z wyja±nienia umieszczonego w sªowniczku na ko«cu ksi¡»ki
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- Dobra, dawaj pan to.
Na twarzy mo»na byªo zauwa»y¢ wyra¹n¡ oznak¦ ulgi. Na pewno nie byªem ªatwym klientem,

ale w ko«cu on wygraª. - Kieruje pana do Jednostki Wojskowej w Olsztynie (peªnej nazwy nie
podaj¦ aby nie zosta¢ oskar»ony o zdradzanie tajemnicy wojskowej) do odbycia 18 miesi¦cy
zasadniczej sªu»by wojskowej. Tu ma pan bilet. Do widzenia.

A wi¦c staªo si¦. Id¦ do woja. Bilet byª datowany na 28 stycznia; miaªem wi¦c jeszcze dwa
miesi¡ce. Przez ten czas próbowaªem wiele sposobów aby biletu tego nie wykorzysta¢, ale to
jednak prawda, »e jak si¦ dostanie bilet to bardzo trudno ju» cokolwiek zaªatwi¢. Wielu jednak
próbuje, co bardzo dobrze opisuje artykuª znajduj¡cy si¦ w [6]. Te dwa miesi¡ce min¦ªy bardzo
szybko, w przeciwie«stwie do dni, które sp¦dza si¦ za wojskowymi murami. Nadszedª wreszcie
dzie« odjazdu. Poci¡g miaªem o 2.30 w nocy. Nie spotkaªem nikogo znajomego. Wi¦kszo±¢
pasa»erów byªa kompletnie pijana - có», byli to moi falowcy*

* * *

Nieciekawe s¡ my±li, kiedy wiemy ju», »e nic nie da si¦ zrobi¢. Nasuwaj¡ si¦ wtedy pytania, na
które staramy sobie odpowiedzie¢ pytaj¡c kolegów, którzy odbyli ju» sªu»b¦ wojskow¡. W czasie
tych zwierze« dowiemy si¦ wielu niesamowitych rzeczy, mog¡cych si¦ przytra�¢, ale nikt nie mo»e
przekaza¢ prawdziwego oblicza wojska - aby to zrozumie¢ trzeba po prostu swoje odsªu»y¢, bo
jak to si¦ mówi: syty gªodnego nie zrozumie.

* * *

O godzinie 12.00 w poªudnie przekroczyªem progi jednostki. Zaprowadzono nas do stoªówki
»oªnierskiej. Serwowano bigos (nazywanego przez nas - Bee Gees) i kaw¦. Jedno i drugie byªo
zimne i nie nadawaªo si¦ do spo»ycia, ale trzeba byªo si¦ do tego przyzwyczai¢; zdecydowana
wi¦kszo±¢ po»ywienia w wojsku nadaje si¦ do chlewni. Niecaªe dwie godziny siedzieli±my w
±wietlicy, czekaj¡c a» zbierze si¦ odpowiednia ilo±¢ mªodego narybku. Nast¦pnie skierowano nas
na komisj¦, gdzie zadano nam wiele pyta« w rodzaju: Czym zajmowali±my si¦ w cywilu; Czy
jeste±my zdrowi itd. Po wyj±ciu byª fryzjer, "lekarz" pytaj¡cy tylko o imi¦ i nazwisko, punkt
wydawania bielizny. W tym pomieszczeniu zobaczyªem mojego, jak si¦ pó¹niej okazaªo, kaprala,
który stanowczym gªosem nakazywaª ubranie cywilne wkªada¢ do papierowego wora, a zakªada¢
troch¦ przymaª¡ bielizn¦. Kalesony byªy chyba dla pigmejów, ledwie wsadziªem nogi, chocia»
nale»¦ do szczupªych ludzi. Mój kolega, który byª ociupink¦ grubszy (okoªo trzech razy) gdy
zaprotestowaª, »e nie mo»e wªo»y¢ nieszcz¦±liwych gatków, usªyszaª od niego: - Lepiej »eby± je
zaªo»yª. Powiedziaª to takim tonem, »e biedak ju» nie protestowaª tylko mocniej poci¡gn¡ª biaª¡
szmat¦ i rozdzieraj¡c nogawki a» do kolan, wªo»yª je wreszcie.

Potem k¡piel w lodowatej wodzie. Nast¦pnie udajemy si¦ do pokoju gdzie wydawany jest caªy
ekwipunek. Napisaªem caªy, cho¢ nie jest to do ko«ca prawd¡. Wydawanie to polega na tym, »e
dostajesz buty, panto�e niezb¦dnik (taki skªadany komplet sztu¢ców), moro (mundur polowy),
dres, plecak i list¦ do podpisania. Caªy kªopot jest wªa±nie z tym plecakiem i list¡. W plecaku
powinno znajdowa¢ si¦ wiele innych po»ytecznych rzeczy takich jak np. czapka uszatka, onuce
(biaªe szmaty, które niegdy± zast¦powaªy skarpetki), kilka par skarpet weªnianych, spodenki
zwane kleksami - ze wzgl¦du na granatowy kolor, lub gebelsami - a to ze wzgl¦du na skrót GBS,
który nie wiem co znaczy.

W plecaku powinny by¢ tak»e: troki (czyli paski przyczepiaj¡ce zrolowany koc do plecaka),
krawat do munduru wyj±ciowego, szalo-kominiarka (rodzaj szala, który mo»e sªu»y¢ tak»e jako
kominiarka), r¦czniki, chusteczki i przybory do mycia. Z poªowy tych przyborów mo»na zrezyg-
nowa¢ - kto dzi± myje z¦by past¡ NIVEA? chyba tylko masochista.Dla niewtajemniczonych -
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pasta ta dobrze rozprowadza si¦ po z¦bach (jest to jej chyba jedyna zaleta) ale za to trudno j¡
wypªuka¢ - nawet wrz¡c¡ wod¡. Mo»na tak»e pozby¢ si¦ szczoteczki do z¦bów poniewa» ma takie
wymiary, »e trudno wsadzi¢ j¡ do jamy ustnej - byªa chyba projektowana dla koni.

Nota bene, siedz¡c kiedy± w poczekalni wojskowego stomatologia i ogl¡daj¡c ró»nego rodzaju
wiewiórki, które gªupawo szczerz¡ z¦by, misie karcone przez swoje mamusie, »e nie myj¡ z¦bów
- natkn¡ªem si¦ na wykaz szczoteczek do z¦bów których nale»y u»ywa¢, a tak»e tych których
nie nale»y - oczywi±cie te które otrzymali±my byªy w tej drugiej grupie (przekre±lone czerwonym
krzy»ykiem).

Wyrzucamy tak»e maszynk¦ do golenia "JUNIOR 1", gdy» nie nadaje si¦ do ogolenia w ci¡gu
2 minut w zimnej wodzie. Podpisujemy list¦ rzeczy otrzymanych i po jakim± czasie orientujemy
si¦, »e w plecaku nie ma kilku, maªo wa»nych naszym zdaniem, przedmiotów. Jest to nasz jeden z
pierwszych bª¦dów - nieuniknionych - bowiem gdybym byª laikiem to powiedziaªbym, »e przecie»
mo»emy list¦ skonfrontowa¢ ze stanem w plecaku, ale nie powiem tego gdy» w praktyce jest
to nierealne. Po pierwsze czªowiek jest tak skoªowany, »e nie wie co, gdzie i jak, a po drugie
je»eli znajdzie si¦ ju» jaki± bohater, który spróbuje sprawdzi¢ stan faktyczny to zostanie od tego
odwiedziony - wystarczy jeden okrzyk i ju» jest potulny.

Trzeba pami¦ta¢ o tym, »e co jaki± czas organizowane s¡ tzw. apele mundurowe* w czasie
których wynosimy wi¦kszo±¢ rzeczy jakie daªa nam ojczyzna i rozliczamy si¦. Je»eli nie mamy
czego±, to zostajemy odnotowani i przy najbli»szym »oªdzie zostaje to uwzgl¦dnione. Reklamacji
nie ma. Ko«skie rozumowanie jest proste i wygodne - Podpisali±my kwit*, wi¦c je»eli czego±
nie mamy znaczy nie upilnowali±my, albo sprzedali±my, no to nale»y za to zapªaci¢. Prawda
»e proste? Braki w wyposa»eniu mo»emy uzupeªni¢ tylko w jeden sposób - kradzie»¡. Ten kto
pierwszy zacznie sobie organizowa¢ w ten sposób potrzebne rzeczy uruchamia zjawisko, które
w wojsku nazywa si¦ amb¡* i które to zjawisko b¦dzie towarzyszyªo nam do ko«ca naszych
wojskowych dni. Po tych pierwszych prze»yciach udajemy si¦ do sal »oªnierskich. Pierwszy
dzie« mija. Generalnie rzecz bior¡c wydaje nam si¦, »e nie jest tak ¹le jak nam opowiadano.
W sali zawi¡zuj¡ si¦ pierwsze znajomo±ci, wymieniane s¡ do±wiadczenia, ogl¡dane przedmioty,
które otrzymali±my. Jaja zaczynaj¡ si¦ pó¹niej - nast¦pnego dnia.

* * *

Pierwsze wra»enia nie s¡ przykre. Obserwujemy w milczeniu zachowanie si¦ naszych to-
warzyszy niedoli i kadry. Nie wiemy jeszcze jak si¦ zachowywa¢ ale nie tracimy nadziei - w ko«cu
inni to prze»yli to i My prze»yjemy - my±limy sobie. Patrzymy na ªó»ka w pokoju, które s¡
zasªane w niepoj¦tny dla nas sposób. Dziwne, »e nie odczuwamy gªodu. Pierwszy dzie« tak
nas wyko«czyª, »e nie jemy du»o w czasie pierwszej kolacji, a ju» na pewno wi¦kszo±¢ nie chce
nawet patrze¢ na »oªniersk¡ "kaw¦". Jeszcze kilku próbuje w¡cha¢ to co je. Musieli±my si¦ tego
oduczy¢. Roz±cielamy ªó»ko i zastanawiamy si¦ po co s¡ dwa prze±cieradªa. Ju» nast¦pnego dnia
dowiemy si¦ tego - z dwóch prze±cieradeª mo»na zrobi¢ sobie "poszewk¦" do kocy. Dªugo nie
mo»emy zasn¡¢, rozmy±laj¡c o mijaj¡cym dniu. Tak naprawd¦ to najgorszy nie jest pierwszy
dzie« ale nast¦pne. Przez pierwsze dwa tygodnie b¦dziemy prze»ywa¢ jedne z najgorszych dni w
wojsku, a potem te» nie b¦dzie lepiej, ale ju» przynajmniej b¦dziemy wiedzie¢, mniej wi¦cej, jak
si¦ zachowa¢ i czego mo»na si¦ spodziewa¢.

* * *

Pobudka jest o 5:45 (normalnie bywa o 6:00 ale zdarzaj¡ si¦ wyj¡tki). Otwieram oczy i
stwierdzam, »e jest ciemno. Kto± zapala ±wiatªo. Zrywam si¦ z ªó»ka i... nie wiem co robi¢.
Czy najpierw ubiera¢ si¦, czy mo»e ±cieli¢ ªó»ko. Có», tak¡ bezradno±¢ widz¦ u pozostaªych. Po
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okoªo póª godzinie ubieram si¦ w moro i buty. Ukªadam koce na ªó»ku. Nie wygl¡da to tak jak
wczoraj, ale mog¦ jeszcze nie wiedzie¢ jak ±cieli si¦ po wojskowemu. W czasie pierwszych dni
nie ma zapraw, wi¦c jest wi¦cej czasu na ubranie si¦, za±cielenie ªó»ek i umycie si¦. To co w
czasie pierwszych dni robimy w póª godziny, po jakim± czasie b¦dziemy musieli zrobi¢ w 5 minut.
Wkrótce z korytarza sªycha¢ krzyki podo�cera i kaprali. Nie mo»na zrozumie¢ co krzycz¡ i trzeba
wyj±¢ na korytarz »eby dowiedzie¢ si¦ o co im chodzi. Wychodz¦ i ustawiam si¦ w dwuszeregu.
Okazuje si¦, »e jest to zbiórka do mycia. Nale»y wzi¡¢ przybory toaletowe i plutonami (czyli
okoªo 30 osób) uda¢ si¦ do umywalni. Nie ma zbytnio czasu na umycie si¦, a ju» o goleniu mo»na
zapomnie¢. Nie dosy¢, »e woda jest zimna, to na mycie mamy okoªo 3-4 minut. Potem biegiem
do sali i wychodzimy na ±niadanie.

Jeszcze jest ciemno i zimno. Idziemy na stoªówk¦. Na razie nikt si¦ do siebie nie odzywa.
Stajemy w kolejce. Od kucharzy otrzymujemy pierwsze typowe dla starego wojska pytanie: -
Ile dzi± staremu? Odpowiedzi s¡ ró»ne. Kilku moich kolegów wiedziaªo o co chodzi - czyli
jarzyªo* - jak to si¦ mówi w wojsku. Pytanie dotyczy ilo±ci dni jakie zostaªy do wyj±cia z wojska.
Odpowiedzi na pocz¡tku bywaj¡ ró»ne. Jedni strzelaj¡, drudzy odpowiadaj¡ np. kosmos -
co powoduje zdziwienie i zªo±¢ starego, a jeszcze inni nie mówi¡ nic. Stary wi¦c, maj¡c na
pocz¡tku dobry humor, pokazuje palcem na jadªospis, gdzie w rogu mo»na zauwa»y¢ wypisane
cyferki. Trzeba je zapami¦ta¢ i codziennie odpowiednio mody�kowa¢, gdy» pytanie to b¦dzie
bardzo cz¦sto wyst¦powaªo w naszej pocz¡tkowej karierze wojskowej. O serwowanych posiªkach
opowiem w dalszej cz¦±ci. Na komend¦ "Ko«cz¡ jedzenie - koniec jedzenia - powsta« wychodz¡"
peªni oburzenia, gdy» wielu nawet nie zjadªo poªowy z tego co dostaªo, powstajemy i ustawiamy
si¦ w dwuszeregu. Padaj¡ komendy i idziemy na kompani¦.

Ogªaszane jest przygotowanie do apelu i poprawianie porz¡dku. Có», wydaj¦ nam si¦, »e
porz¡dek ju» jest, wi¦c nie robimy nic, ale okazuje si¦, »e go nigdy nie ma. Mimo, »e jest czysto
trzeba udawa¢ (czyli ±ciemnia¢*), »e co± si¦ robi. �ciemnianie w wojsku jest sztuk¡ i ten kto j¡
posi¡dzie b¦dzie miaª cz¦±ciowy spokój. Idziemy wreszcie na apel. Uczymy si¦ jak z dwuszeregu
zrobi¢ kolumn¦ czwórkow¡. Trening trwa okoªo 5 minut i jest troch¦ denerwuj¡cy. W czasie
marszu okazuje si¦, »e nale»y i±¢ równo - co nie jest takie ªatwe jak to si¦ mo»e wydawa¢. Jak
mo»na wymaga¢ od ludzi ró»nego wzrostu aby szli takim samym krokiem. Pó¹niej okazuje si¦,
»e mo»na - a dodatkowo trzeba jeszcze mocno przybija¢. Pocz¡tkowe apele wydaj¡ nam si¦
interesuj¡ce, mo»e powiedz¡ co± ciekawego? Po kilku jednak apelach zaczyna nas denerwowa¢,
»e w kóªko mówi si¦ o tym samym: »eby byª porz¡dek, dyscyplina itd. Oczywi±cie zdarzaj¡
si¦ i ±mieszne sytuacj¦ - o nich napisz¦ dalej. W ci¡gu dnia powinny odbywa¢ si¦ trzy apele
- po ±niadaniu, po obiedzie i wieczorem przed capstrzykiem* i generalnie na szkóªce byªo to
przestrzegane. Po apelu kapral zaprowadziª nas na cykle*. Tutaj zapoznano nas z pomieszczeni-
ami, muzealnym wyposa»eniem "klas" i omówiono "program nauczania".

B¦d¡c w cywilu wyobra»aªem sobie, »e instytucje wojskowe posiadaj¡ sprz¦t nowoczesny i
wysokiej jako±ci. Potocznie przecie» wiadomo, »e wi¦kszo±¢ wynalazków stworzona jest najpierw
w celu niszczenia ludzi, a pó¹niej dla ich dobrego wykorzystania, ale wojsko (a wªa±ciwie jego
wyposa»enie) to jedna wielka prowizorka. Po czterech godzinach lekcyjnych - ka»da po 40 minut
- przychodzi czas na II ±niadanie. Najcz¦±ciej jest to kawa z mlekiem, buªka i co± tam jeszcze.
Gdyby nie wystawiony chleb to mo»na do obiadu chodzi¢ gªodnym. Po ±niadaniu znowu 4 godziny
lekcyjne. Trzeba przyzna¢, »e przez pierwszy tydzie« to nawet zaj¦cia odbywaªy si¦ planowo,
pó¹niej jednak... ale o tym pó¹niej. Na obiad zaprowadzono nas jak zwykle - czwórkami, a po
obiedzie czas wolny. Dowiedzieli±my si¦ pierwszych podstawowych rzeczy: Jak si¦ ±cieli ªó»ka
(na capstrzyk, zapraw¦ i na wyj±ciowo); Jak meldowa¢ si¦ gdy kto± starszy stopniem wchodzi
do pokoju i wiele innych maªo potrzebnych pierdóª. Pierwsze dni byªy przeznaczone na nauk¦
tych podstaw. Pó¹niej po obiedzie ju» nie siedzieli±my w koszarowcu. Mªody »oªnierz nie mo»e
si¦ nudzi¢, a »e "prowizork¦" trzeba caªy czas naprawia¢, to praca zawsze jaka± byªa. Ustawiano
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nas na korytarzu i odliczaj¡c, kierowano do pracy - bynajmniej nie umysªowej. Czasami tak»e
w czasie wolnym, po obiedzie, trenowali±my musztr¦*. Po kolacji jest czas wolny, wi¦c wszyscy
zabieraj¡ si¦ do sprz¡tania rejonów*. Tak oto zbli»a si¦ godzina capstrzyku*. Okoªo 21.00 toaleta
wieczorna. Jeszcze tylko apel wieczorny, ±cielenie ªó»ek do capstrzyku i czas spa¢. Tak oto w
wielkim skrócie wygl¡da dzie« na szkóªce. Dni s¡ do siebie ªudz¡co podobne. Po kilku dniach,
rano, dochodzi jeszcze zaprawa.

* * *

Patrz¡c przez okno w naszym pokoju widziaªem ludzi chodz¡cych po chodniku i bardzo im
zazdro±ciªem - teraz dopiero mo»na byªo doceni¢ »ycie w cywilu. W tym pocz¡tkowym okresie, w
naszym plutonie uªo»yli±my dwie zwrotki piosenki "PRZE�YJ WOJSKO" (do muzyki "Prze»yj
to sam" zespoªu LOMBARD). Trzecia zwrotka, napisana przeze mnie, zostaªa stworzona miesi¡c
pó¹niej na który± cyklach.

PRZE�YJ WOJSKO

Na wojsko patrzysz bez emocji
Na przekór trepom, kapralom w brew
Gdziekolwiek jeste± - w dzie« czy w nocy
Jedziesz na szmacie, pucujesz zlew
Kto± inny my±li tu za ciebie
i wci¡» za uchem sªyszysz krzyk
Ty na to lejesz - tak jest lepiej
Bo wiesz, »e wszystko to tylko pic

REF.
Prze»yj ten syf , Prze»yj ten syf
Nie zamieniaj serca w twardy gªaz
Póki jeszcze serce masz
Widziaªem wczoraj znów za bram¡
Szcz¦±liwych ludzi, wesoªy tªum
A Ja tu siedz¦ patrz¡c z »alem
Jak wolno cyfra spada w dóª
Kapitan cedziª ostre sªowa
Od których nagªa zbieraªa zªo±¢
Zacz¦ªa w tobie my±l kieªkowa¢
�e znów dostaniesz ostro w ko±¢

REF...

Miaªe± w cywilu wiele czasu
Tutaj on inny wymiar ma
Mijaj¡ chwile, dni, miesi¡ce
Jak dªugo jeszcze b¦dziesz tu?
Wychodzisz dzisiaj znów na wart¦
Potem nakrywka*, obierak*, grzyb*
I my±lisz sobie - niech to licho
Kiedy± to wreszcie sko«czy si¦
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REF...

Sªowa tej piosenki oddaj¡ dosy¢ wiernie targaj¡ce nami uczucia, kiedy w czasie tych pierwszych
tygodni w wojsku wielu z nas miaªo najczarniejsze my±li w swoim »yciu, kiedy wielu z nas
próbowaªo w ten czy inny sposób wydosta¢ si¦ z wojska, kiedy wielu z nas my±laªo o samo
okaleczeniu. Niektórym si¦ udaªo - wyszli, inni zostali kalekami do ko«ca »ycia - w imi¦ ZA-
SZCZYTNEJ S�U�BY OJCZY�NIE.

* * *

Izby »oªnierskie s¡ urz¡dzane w sposób regulaminowy . Znajduj¡ si¦ tam metalowe ªó»ka,
blaszane szafki i stoªki. Na ªó»kach, w ci¡gu dnia, nie mo»na nawet siada¢. Ostatnio wprowadzana
"humanizacja" pozwala wiesza¢ na ±cianach obrazki, plakaty czy zdj¦cia. Jak wiadomo ludzie
zebrani przypadkowo maj¡ ró»ne zainteresowania, wi¦c zdarza si¦, »e pod zdj¦ciem papie»a wisi
obrazek roznegli»owanej panienki, a zespoªy dyskotekowe mieszaj¡ si¦ z plakatami zespoªów
trash-metalowych.

Ostatnio tak»e, pozwolono przywozi¢ wªasny sprz¦t graj¡cy. Musiaª on jednak by¢ na ba-
terie, gdy» kto± kiedy± wymy±liª, »e na parterze koszarowca nie powinno by¢ gniazdek w izbach
»oªnierskich. Do dzisiaj ªami¦ sobie gªow¦ - dlaczego? Osobi±cie przez pierwsze 40 dni (czyli do
przysi¦gi) nie sªyszaªem »adnej piosenki, czy te» audycji radiowej, bo nie byªo czasu. Podªoga w
sali u nas byªa drewnianym parkietem, mówi¦ o tym poniewa» w ramach porz¡dków bardzo cz¦sto
musieli±my pastowa¢ i froterowa¢ podªog¦, a »e rzadko mieli±my past¦ do podªogi musieli±my j¡
smarowa¢ past¡ do butów. Nie dziwne wi¦c, »e po kilku dniach nie mieli±my czym czy±ci¢ butów.
Wyposa»enie izby »oªnierskiej, nie jest zbyt komfortowe, ale da si¦ jako± »y¢.

Kªopot jest z szafkami, nie dosy¢, »e s¡ maªe to jeszcze jedna szafka przypada na dwóch i do
tego mo»na w nich trzyma¢ tylko okre±lone rzeczy odpowiednio poukªadane. Na tym mo»na by
zako«czy¢ opisywanie pomieszczenia w którym mieszkaj¡ »oªnierze sªu»by zasadniczej. Trzeba
tylko doda¢, »e generalnie miejsce to robi przygn¦biaj¡ce wra»enie.

* * *

Patrz¡c na starszych »oªnierzy zauwa»yªem, »e ró»ni¡ si¦ oni swoim wygl¡dem kilkoma
szczegóªami - na pierwszy rzut oka maªo istotnymi. Trudno na pocz¡tku zorientowa¢ si¦ caªej
symboliki w tych szczegóªach. Generalnie mo»na powiedzie¢, »e im starszy »oªnierz tym ubranie
na nim wydaje si¦ "lu¹niejsze". Po wygl¡dzie »oªnierza, jego ubraniu i kilku drobiazgach, mo»emy
dowiedzie¢ si¦ o jego miejscu w hierarchii falowej*. W najni»szym szczeblu, czyli jako kot* wszys-
tko jest dopi¦te na ostatni guzik, pas doci±ni¦ty - nieraz za mocno - i znajduje si¦ w szlufkach,
buty dopi¦te tak»e na ostatni¡ dziurk¦. Na pasie nie ma »adnych bojówek*. Po przycince* -
czyli po okoªo 4 miesi¡cach - mo»na wyj¡¢ pas ze szlufek i zaªo»y¢ na niego jedn¡ bojówk¦, a
tak»e popu±ci¢ opinacze na butach o jedn¡ dziurk¦ - zostajemy baniakami*.

Po okoªo 5 miesi¡cach - wtedy kiedy nasz stary schodzi na cywila* (ma do wyj±cia 30 dni) -
odbywa si¦ obcinka*; na pas zakªadamy jeszcze jedn¡ bojówk¦, popuszczamy opinacze o jedn¡
dziurk¦ i stajemy si¦ wickami* (wicerezerw¡). Po okoªo 8 miesi¡cach naszej sªu»by jedn¡ bojówk¦
podnosi si¦ do góry, a miesi¡c pó¹niej mo»na ju» zapuszcza¢ w¡sy. Gdy mija ok. 12 miesi¦cy
krzy»uje si¦ bojówki i popuszcza jeszcze jedn¡ dziurk¦ w opinaczach. Na 150 dni przed wyj±ciem
do cywila na bojówkach pojawia si¦ blaszka z centymetra krawieckiego (niektórzy zakªadaj¡ j¡
na opinaczach) i opinacze s¡ zapi¦te na pierwsz¡ dziur¦ - czyli s¡ bardzo lu¹ne - stajemy si¦
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rezerw¡*. W ró»nych jednostkach rezerwi±ci podkre±laj¡ swoj¡ pozycj¦ w ró»ny sposób. Na
szkóªce byªy to znaczki, przedstawiaj¡ce charakterystyczne symbole dla dane fali, zakªadane na
lew¡ kiesze« od bluzy mora. W nast¦pnej jednostce byªy tzw. eRki, czyli odpowiednio owini¦ta
kolorowym drucikiem »abka od szelek. Barwy i wzór eRki nie s¡ przypadkowe. Ka»da fala ma
bowiem swoje barwy - i tak:

Pobór zimowy: biało-niebieskie
Pobór wiosenny: żółto-zielone
Pobór letni: żółto-niebieski
Pobór jesienny: żółto-czerwony

Na takiej eRce mo»emy wi¦c rozpozna¢ z jakiego poboru jest »oªnierz (po kolorach na eRce),
w jakich latach sªu»y w wojsku (po liczbach lat na eRce) i w jakiej porze roku wychodzi do
cywila (po kolorze litery R). ERki byªy noszone w kieszeniach spodni i dodatkowo przyozdabiane
fr¦dzlami - równie» danego koloru falowego.

Najwy»ej w hierarchii falowej stoi cywil*. Na 30 dni przed wyj±ciem do cywila zdejmuje on
bojówki, goli w¡sy i zapina opinacze znowu na ostatni¡ dziur¦, wywijaj¡c paski od opinaczy -
po tym mo»na go odró»ni¢ od kota. Na 10 dni przed wyj±ciem do cywila niszczy, b¡d¹ odst¦puje
eRki, fal¦ wkªada do ksi¡»eczki wojskowej i zakªada pas wyj±ciowy. Ostatni element czasami nie
wyst¦puje, gdy» wielu koni nie pozwala na takie odst¦pstwa od regulaminowego ubioru. Widz¡c
»oªnierza w mundurze wyj±ciowym, najªatwiej rozpozna¢ jego miejsce w hierarchii po opinaczach,
pasie i czapce. Opinacze i pas s¡ takie same jak w ubiorze polowym (oczywi±cie pas jest skórzany,
a nie parciany). Czapka za± na rezerw¦ zostaje "falowana" czyli deformowana. Orzeªek na czapce
jest wyginany "do lotu na wolno±¢". Niektórzy jeszcze wykorzystuj¡ w pªaszczu zimowym guziki
z tyªu - guzików tych jest cztery czyli tyle co dziurek na opinaczach. Im bardziej popuszczone
opinacze to tym wi¦cej odpi¦tych jest guzików. Tak»e krawat ma swoj¡ symbolik¦; im dªu»szy
tym mªodszy jest »oªnierz.

* * *

Kiedy zbli»a si¦ wieczór znaczy to, »e najwy»szy czas na zrobienie rejonów. Po kolacji podo�-
cer ustawia nas w dwuszeregu na korytarzu i pierwszemu lepszemu »oªnierzowi ka»e mówi¢ cyfr¦
od 1 do 7. Nast¦puje odliczanie o podan¡ liczb¦ i na kogo wypadnie na tego b¦c - idzie sprz¡ta¢.

Oczywi±cie ci co nie zostali odliczeni nie b¦d¡ bezczynni, ale mog¡ wi¦cej po±ciemnia¢ -
sprz¡taj¡ w pokojach. Podstawowe rejony to: korytarz, kibel, umywalka, klatka schodowa,
prysznice i piwnica. Naturalnie, inne s¡ rejony w innych jednostkach, ale generalnie s¡ one
podobne. Najbardziej podpadni¦ci id¡ na kibel. Nie jest to zwykªe przemycie szmat¡. Zrobi¢
rejon ubikacji nie jest ªatwo. Po pierwsze pisuary musz¡ by¢ biaªe, a »e wojska nie sta¢ na
"wc-kaczk¦" to biedny elew* chwyta w swoje zr¦czne palce »yletk¦ i skrobie, a» do skutku. Po
przej±ciu fazy wst¦pnej w tworzeniu "porz¡dku" w ubikacji, nale»y zwróci¢ uwag¦ na "cylindry" -
czyli muszle klozetowe. Bardzo cz¦sto zapychaj¡ si¦. W takim przypadku trzeba zaopatrzy¢ si¦ w
spr¦»yn¦ i jako± to odetka¢. Z tymi "cylindrami" zawsze byªy kªopoty. Instalacja odprowadzaj¡ca
nieczysto±ci miaªa chyba jak¡± wad¦, bo zawsze na 6 muszli 4 byªy zapchane. Po obiedzie,
kiedy wszystkich ci¡gn¦ªo za potrzeb¡, trzeba byªo ustawia¢ si¦ w kolejki (ok. 100 elewów na 2
muszle). Po "zrobieniu" muszli trzeba wykona¢ podªog¦. U nas podªoga byªa wykªadana maªymi
kafelkami koloru br¡zowego. Nale»aªo j¡ wypastowa¢... past¡ do butów i po przeschni¦ciu, na
ka»dym kafelku trzeba byªo zrobi¢ "dyskietk¦". Polegaªo to na tym, »e kafelek byª "wykr¦cany"
szczotk¡ do butów. Gdy si¦ zrobiªo wszystkie kafelki, r¦ka w nadgarstku chciaªa odpa±¢.
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W czasie sprz¡tania w ubikacji, robi¡cy ten rejon zamykaª drzwi, aby nikt mu nie wchodziª na
±wie»o wydyskietkowan¡ podªog¦, wi¦c w tym czasie nikt nie miaª prawa zaªatwia¢ si¦ - no, chyba
»e na trawniku poza koszarowcem. Ju» nie mówi¦ o tym, »e cz¦sto trzeba byªo pastowa¢ rury
kanalizacyjne, przecie» to normalka w cywilizowanym ±wiecie. Dyskietki musiaªy by¢ tak»e na
drzwiach. Tutaj jednak trzymaªy si¦ one dªu»ej (trudno jest bowiem chodzi¢ po drzwiach) wi¦c
rzadko si¦ je robiªo. Po zrobieniu ju» caªego rejonu, nale»aªo to zgªosi¢ podo�cerowi, aby ten go
przyj¡ª lub nie. Po przyj¦ciu kibla, drzwi otwieraªy si¦ i po kilku godzinach dyskietek ju» nie byªo
prawie wcale wida¢. Tak oto ponad póªtora godzinna praca zostaªa efektywnie wykorzystana.

Korytarz miaª okoªo 50 metrów, dlatego te», w przeciwie«stwie do ubikacji gdzie pracowaª na-
jcz¦±ciej jeden, góra dwóch, na korytarz wyznaczano najcz¦±ciej od 10 do 12 »oªnierzy. Tworzono
po dwie grupy, które napieraªy z dwóch stron korytarza i spotykaªy si¦ po ±rodku. Na pocz¡tku
tworzono w wiaderku mikstur¦ skªadaj¡c¡ si¦ z wody, mydªa, pasty do z¦bów i kremu do golenia.
Z tych skªadników nale»aªo ubi¢ pian¦ i mo»na byªo rozpoczyna¢ sprz¡tanie. Najpierw dwóch
z trampkami wycieraªo gumow¡ podeszw¡ czarne szramy na pªytkach, powstaj¡ce od ci¦»kich
wojskowych butów. Potem nast¦pny, szczotk¡ ry»ow¡ zwil»aª pian¡ pªytki. Za nim dwóch, wysy-
puj¡c wiórki drzewne, wycieraªo t¡ pian¦ z podªogi. Ostatni, w tym procesie technologicznym,
zamiataª wiórki. Z korytarzem tak»e byªy kªopoty. Bardzo cz¦sto nie robiªo si¦ piany, lali±my
zbyt du»o wody i trudno byªo pó¹niej j¡ zebra¢. Wióry bardzo szybko si¦ zamaczaªy no i robiªo
si¦ bªoto.

Inne rejony byªy bardziej "sztukowe". W umywalni trzeba byªo gazet¡ wytrze¢ lustra i krany,
a podªog¦ przejecha¢ mokr¡ szmat¡, raptem ok. 30 minut, ale nie byªo sensu tego wcze±niej
meldowa¢ podo�cerowi, wi¦c ±ciemniaªo si¦ te 2 godziny. Klatk¡ schodow¡ te» nie nale»aªo si¦
zbytnio przejmowa¢, zawsze na niej byªo ciemno, bo nikt nie wymieniaª »arówek. Nieraz tylko,
jak podo�cera miaª który± z kaprali, to sprawdzaª kurz na por¦czach. Najbardziej sztukowe byªy
prysznice. Tam tylko wylewaªo si¦ kilka wiaderek wody na podªog¦.

* * *

W ci¡gu pierwszych dni, sprz¡tanie wydawaªo nam si¦ bardzo m¦cz¡ce. Dawali±my z siebie
du»o, my±l¡c, »e jak b¦dziemy robi¢ dobrze i szybko to wszystko b¦dzie w porz¡dku. Ju» jednak
po kilku dniach, wielu zrozumiaªo, »e nie liczy si¦ efekt pracy, ale sama praca, a wªa±ciwie
pozoracja pracy, a nasze zaanga»owanie mo»e tylko obróci¢ si¦ przeciwko nam. Zaczynamy wi¦c
jak najmniej rzuca¢ si¦ w oczy i ±ciemnia¢*. Nie ka»dy jest jednak taki m¡dry na pocz¡tku,
kiedy to wystraszony i niepewny swego losu, dla ±wi¦tego spokoju, robi wszystko czego od niego
chc¡ - szybko i w miar¦ solidnie. Po zgªoszeniu zako«czenia pracy w nagrod¦ otrzymuj¦ now¡
prac¦. Mªody »oªnierz bowiem, nie mo»e by¢ bezczynny.

* * *

Po kilku dniach przychodzi czas na pierwsze sªu»by. Do przysi¦gi mo»e to by¢: dy»urny
kompanii*, pomocnik dy»urnego biura przepustek, pododdziaª alarmowy i nakrywka*. Moj¡
pierwsz¡ sªu»b¡ byª dy»urny kompanii. Teoretycznie o sªu»bie powinno si¦ wiedzie¢ przynajmniej
na 24 godziny przed ni¡, ale ja o niej dowiedziaªem si¦ na 2 godziny przed obj¦ciem. Sªu»ba jak
to sªu»ba. W nocy bardzo si¦ dªu»y, w dzie« trzeba by¢ caªy czas w ruchu. Jak nie chªopiec
na posyªki to szczotka w r¦k¦ i zamiata¢ siódmy raz korytarz, albo zrobi¢ na mokro kibelek.
Po zdaniu sªu»by regulaminowo przysªuguje 4 godziny odpoczynku, ale có», mªody »oªnierz
nie odpoczywa. Przyjmuj¡c sªu»b¦ otrzymujemy biaªo-czerwon¡ opask¦ (zupeªnie jak by±my
strajkowali)
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W ci¡gu pierwszych dni oczywi±cie nie wszyscy si¦ znali, nawet z widzenia. Aby móc zapali¢
papierosa nale»aªo si¦ spyta¢ podo�cera - Czy mo»na wyj±¢ na palarnie, no i wielu z pewnym
respektem (gdy» nale»aªo si¦ o to zapyta¢ regulaminowo) myliªo mnie z podo�cerem i salutuj¡c,
j¡kaªo si¦, »e to niby musz¡ zapali¢. Musiaªem wtedy wyja±nia¢, »e ja tu jestem tylko malutkim,
nic nie znacz¡cym pionkiem i »e o to musz¡ spyta¢ si¦ podo�cera. Pó¹niej jeszcze (na szkóªce)
przyjmowaªem sªu»by na kuchni. Jedyn¡ zalet¡ tej sªu»by byªo to, »e w nocy si¦ spaªo. Ale tak
poza tym to bardzo nie lubiªem tej sªu»by. W kuchni nasza rola polegaªa gªównie na noszeniu
ci¦»kich kocioªków, ci¡gªym utrzymywaniu porz¡dku i myciu talerzy i kubków. Najgorzej byªo w
pi¡tki, kiedy to oprócz normalnych obowi¡zków dochodziªo jeszcze przyniesienie jedzenia na trzy
dni. Je»eli sobie u±wiadomimy ile wa»y jedzenie na trzy dni dla ok. 500 »oªnierzy i »e wszystko
nale»y przenie±¢ wªasnymi r¦koma, bez »adnego wózka, to mo»emy sobie wyobrazi¢ jaka byªa to
przyjemna praca. Pod koniec sªu»by, je»eli kucharze stwierdzili, »e niezbyt si¦ przem¦czyli±my,
przynosili kilka czy±cików (czyli proszek do podªogi w torebce foliowej) i z wielk¡ rado±ci¡ rzucali
nam je na lotnisko zalewaj¡c biaªy proszek wod¡. Lotnisko to gªówna jadalnia. Byªo ona du»a,
tak »e po odsuni¦ciu stoªów i taboretów przypominaªa wielkie l¡dowisko. Podªoga nie miaªa
prawa by¢ biaªa, co zmuszaªo nas do kilkukrotnego przemywania. Wreszcie po uporaniu si¦ ze
wszystkimi gªupimi obowi¡zkami szli±my na kompani¦. Tam po uporaniu si¦ z rejonami szli±my
wreszcie spa¢.

* * *

Przydzielono nam wreszcie bro«. Na pierwszych zaj¦ciach uczyli±my si¦ j¡ rozkªada¢ i
skªada¢. Nie jest to trudne. Pocz¡tkowo interesowali±my si¦ ni¡. Wychowani na ró»nych �lmach
sensacyjnych uto»samiamy si¦ z Rambami i innymi Chuck-ami Noris-ami, aby pó¹niej odnie±¢
wra»enie, »e tak naprawd¦ sprawy si¦ maj¡ troch¦ inaczej ni» �kcja �lmowa. Gdyby±my zrobili
wykres wykorzystania broni to w 95% okazaªo by si¦, »e sªu»y ona do czyszczenia, w 4.9% do
noszenia na ramieniu, a w 0.1% do strzelania. Siedz¡c po poªudniu i szlifuj¡c ka»de wgª¦bienie
czy szczelin¦ kaªasza* stajemy si¦ powoli pacy�stami, którzy na sam widok broni uciekaj¡ gdzie
pieprz... . Kiedy ju» tak¡ wypucowan¡ broni¡ przychodzi nam strzela¢ ze ±lepej amunicji to ªzy
pojawiaj¡ si¦ w k¡cikach spojówek. Widz¡c na �lmach, jak ró»nego rodzaju herosi jedn¡ r¦k¡,
trzymaj¡c ci¦»ki karabin maszynowy, wyka«czaj¡ caª¡ armi¦ niegrzecznych Wietnamczyków,
chce nam si¦ ±mia¢ kiedy my z pozycji le»¡cej nie mo»emy wcelowa¢ do tarczy znajduj¡cej si¦ o
150 metrów.

Do przysi¦gi wykonaªem 3 strzelania w tym 2 z kaªasza i 1 z Kbks (taka dªuga �inta). Z
kaªasza jest trudno w cokolwiek wcelowa¢ i to nie z powodu zªej jako±ci tej broni, ale dlatego, »e
zanim wyczuje si¦ t¡ bro«, zanim czªowiek si¦ wstrzela, bro« trzeba zda¢ i w nowej jednostce (po
szkóªce) otrzymuje si¦ now¡ - oczywi±cie o innych parametrach strzeleckich. Jak ju» wspomniaªem
samych strzela« jest maªo. W ci¡gu caªej sªu»by wykonaªem mo»e z 10 strzela«. Jak na póªtora
roku jest to bardzo maªo. Tªumaczono si¦ "brakiem funduszy na szkolenie", a ja w takim razie
pytam si¦ - Co mnie to obchodzi? Je»eli ju» Ojczyzna zabiera moje najlepsze lata, nie pytaj¡c
o zgod¦, to dlaczego ja mam by¢ wyrozumiaªy i sªucha¢ wykr¦tnych wymówek o sªabej kondycji
materialnej pa«stwa. Tutaj dochodzimy do sedna moich rozmy±la« o wojsku. Posªu»¦ si¦ znowu
przykªadem wykresu wykorzystania, tym razem, czasu w wojsku. Nie licz¡c spania mo»emy
powiedzie¢ »e:
1% przeznaczony jest na szkolenie (teoretyczne i praktyczne) 10% do 20% czasu przeznaczone
jest na sªu»by. 49% to czas na ±ciemnianie - tzn. wtedy gdy mamy postawione jakie± "zadania"
z którymi mo»emy poradzi¢ sobie w kilka minut, podczas gdy mamy na to przeznaczone np. 2
dni. Reszta czasu sªu»y do zalegania (tj. odpoczywania, le»enia itd.)
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Oczywi±cie proporcje zmieniaj¡ si¦ w zale»no±ci od sta»u, lecz dotycz¡ one tylko dwóch ostat-
nich pozycji. Przeprowadzaj¡c prosty rachunek mo»emy stwierdzi¢, »e w ci¡gu umownych 540
dni naszej sªu»by 5 i póª dnia przeznaczamy na szkolenie, ok. 100 dni (zale»nie od pododdziaªu do
jakiego nale»ymy) przeznaczone jest na sªu»by, a reszta czyli okoªo 400 z hakiem wykorzystywana
jest do celów, które bynajmniej nie sªu»¡ Ojczy¹nie. Je»eli chodzi o szkolenie to ka»da kompania
ma swój plan, który jednak jest �kcj¡. Wszystko to, co wynosimy z wojska mo»na nauczy¢ si¦
(przy zdolno±ciach nawet najwi¦kszego debila) w ci¡gu 1 do 2 miesi¦cy. Có», doprawdy nie wiem
co jest przyczyn¡, »e przymusowa sªu»ba zasadnicza trwa tak dªugo. Powodów mo»e by¢ kilka
- interes kadry zawodowej. Wg szacunków ju» w 1992 roku uzawodowienie Wojska Polskiego
wynosiªo ponad 60%. By¢ »oªnierzem zawodowym oznacza, »e jest si¦ co najmniej podo�cerem
(przyjmijmy tutaj doln¡ granic¦: plutonowy - dla nie znaj¡cych stopni wojskowych mo»e by¢
pomocny dodatek na ko«cu ksi¡»ki).

Wi¦kszo±¢ prac w jednostkach - przy obecnym stanie uzbrojenia naszej armii - mog¡ wykonywa¢
»oªnierze szeregowi, którzy pochodz¡ tylko ze sªu»by zasadniczej (nie wliczaj¡c kadetów w szkoªach
wojskowych, gdy» takich nie ma w jednostkach liniowych). Poza tym znaczna wi¦kszo±¢ sªu»b
w koszarach przypada na zwykªych »oªnierzy szeregowych no i có» ostatni najwa»niejszy moim
zdaniem powód: czyli pieni¡dze. Wszystko to co robi »oªnierz zawodowy, jak¡kolwiek prac¦ czy
sªu»b¦, ma swoj¡ wymiern¡ cen¦ i jest wliczane w pªac¦. Natomiast »oªnierz sªu»by zasadniczej
mo»e mie¢ wg regulaminu sªu»b¦ co 24 godziny i nie mie¢ z tego dosªownie nic. �oªd bowiem jest
staªy i jego warto±¢ jest ±miesznie niska. W moim przypadku (rok 1992) przy minimalnych pªa-
cach ok. 2 miliony zªotych dostawali±my 300 tys. »oªdu dla stopnia starszy szeregowy. Mam wi¦c
w takim razie kilka pyta« do decydentów, którzy s¡ odpowiedzialni za taki stan rzeczy: Dlaczego
sªu»ba wojskowa jest taka dªuga skoro efektywno±¢ czasu wykorzystanego wynosi ±rednio 5%?

Jaki cel ma wykorzystywanie »oªnierzy do prac porz¡dkowych, które w wi¦kszo±ci s¡ tak
bzdurne, »e nie warto o nich mówi¢? Jaki cel ma kierowanie ludzi, którzy maj¡ jakiekolwiek
zdolno±ci, na stanowiska, które odbiegaj¡ od ich mo»liwo±ci? Co zrobi¢ aby w wojsku, mimo
licznych haseª o humanizacji, czªowiek byª czªowiekiem, a nie "workiem galarety" jak to okre±liª
kiedy± pewien chor¡»y? Co zrobi¢ aby »oªnierz b¦d¡cy ju» w wojsku widziaª sens tego co robi?
Przecie» powszechnie wiadomo, »e przy braku jakiejkolwiek motywacji, nie wyszkoli si¦ nikogo.
Min¦ªy ju» bowiem czasy kiedy wmawiano propagandowe hasªa i wymuszano odpowiednie za-
chowanie zgodne z panuj¡c¡ ideologi¡. Pyta« jest jeszcze caªe mnóstwo. Odpowiedzi praw-
dopodobnie b¦d¡ wygodne dla odpowiednich grup spoªecznych, ale prosz¦ tak»e pomy±le¢ cza-
sami o "workach galarety" i ich wymuszonym po±wi¦ceniu. W ko«cu nikt nie neguje pracy dla
Ojczyzny ale niech ona b¦dzie wykonana jak najlepiej, a nie na sztuk¦.

* * *

Nadchodzi pierwsza niedziela. W czasie unitarnym mo»na i±¢ do ko±cioªa, ale trzeba to
uczyni¢ w grupie zorganizowanej. Pó¹niejsze niedziele ju» nie byªy takie wolne, jak to powszechnie
jest przyj¦te. Przez 4 czy 5 niedziel pakowano nas w autobus i wywo»ono do pracy. Nale»aªo
przesun¡¢ siatk¦ okalaj¡c¡ pewn¡ jednostk¦ o 3 metry. Ogrodzenie to miaªo z par¦ kilometrów.
Brn¡c w wielkim bªocie i wodzie, wyci¡gali±my sªupki wa»¡ce ok. 300 kg. Potem kopali±my doªki
na gª¦boko±¢ szpadla (ok. 1.5 m) i wkªadali±my tam wcze±niej wykopane sªupy. Nie byªa to praca
lekka. Gdy wracali±my na obiad do jednostki, cieszyli±my si¦ widokami zza szyby autokaru, a
jedzenie smakowaªo nam jak nigdy.

* * *



Z�EGO POCZ�TEK 16

Po kilku dniach przej¦li nas kadeci. W ramach praktyk mieli nami dowodzi¢ przez miesi¡c.
Cieszyli±my si¦ z tego, bo nasi kaprale dali nam si¦ ostro we znaki. Pami¦tam, jak drugiego czy
trzeciego dnia zacz¦li wymaga¢ od nas meldunków, gdy który± z przeªo»onych wchodzi do pokoju.
Nale»aªo wówczas krzykn¡¢ "powsta« - baczno±¢!" i zameldowa¢ mniej wi¦cej »e np. "Panie
kapralu szeregowy x melduje pokój pierwszego plutonu w czasie uzupeªniania porz¡dku". Gdy
po kilku wej±ciach "przeªo»onych" nie za bardzo nam te meldunki wychodziªy wreszcie wieczorem
zdenerwowaª si¦ kapral i po wej±ciu do pokoju zacz¡ª tego meldunku pyta¢ wszystkich po kolei.
Có», co si¦ wtedy dziaªo... pierwszy nie powiedziaª nic, drugi zacz¡ª si¦ j¡ka¢ »e "pokój si¦
sprz¡ta", trzeci stwierdziª »e "pierwszy pluton w stanie spoczynku...", a gdy doszedª do mojego
kolegi dowiedziaª si¦, »e znajduje si¦ w "ósmym puªku". Kapral wydarª si¦ tylko "czy ty wiesz
co to jest puªk?", machn¡ª r¦k¡ i wyszedª. Dªugo jeszcze wspominali±my to wydarzenie. Innym
razem, gdy jeszcze nie znali±my wszystkich z kadry jeden mój kolega miaª sªu»b¦ dy»urnego.
Zawoªaª go kapral do pokoju i le»¡c, kazaª zawoªa¢ Mieresa. Byª to major, zast¦pca komendanta
naszej szkóªki. Kolega nie wiedz¡c o tym wyszedª na korytarz i na caªy gªos zacz¡ª krzycze¢ -
Mieres! Kaprale dªugo zwijali si¦ ze ±miechu.

Meldunki nie musz¡ by¢ regulaminowe. Po godzinie 15.00, kiedy to kadra wychodzi do domu,
zaczynaj¡ obowi¡zywa¢ prawa fali (cho¢ na szkóªce nie ma prawdziwej fali). Kiedy chcieli±my
si¦ o co± zapyta¢ kaprali lub je»eli zostali±my zawoªani, wtedy nale»aªo wyrecytowa¢ wierszyk,
który mniej wi¦cej brzmiaª tak:

�Szanowny dziadku rezerwisto, Ja kot szaro bury z kit¡ zadart¡ do góry na wysoko±¢
Paªacu kultury melduj¦, »e...�

Z kadetami te» nie byªo lekko - byli jeszcze mªodzi i nie wy»yci. Poza tym byli zamotani, ale có»,
sami w wojsku byli dopiero póª roku. Kadeci nie za bardzo byli lubiani przez kadr¦ zawodow¡,
ale nas to nie obchodziªo. Ich rola ograniczaªa si¦ do zaprowadzania nas na posiªki i zaj¦cia,
a tak»e na treningi musztry. Trzymali tak»e sªu»by podo�cera dy»urnego - wyj¡tkowo, gdy»
wszyscy mieli stopnie takie jak my - szeregowy.

* * *

W drugim tygodniu zaaplikowano nam szczepionk¦ przeciw t¦»cowi. Bali±my si¦, »e jest to
tzw. "delbeta", któr¡ kiedy± dawano na wzmocnienie organizmu. Faktycznie, delbeta wzmac-
niaªa organizm ale po wyj±ciu z wojska przestawaªa dziaªa¢ i wtedy odchorowywaªo si¦ swoje.
Jednak delbet si¦ teraz nie daje, nota bene nie dodaje si¦ tak»e bromu do kawy. Po zastrzyku za-
prowadzono nas na musztr¦, potem przed posiªkiem kazano nam si¦ rozebra¢ z kurtek polowych,
a »e byªa dªuga kolejka do stoªówki to stali±my rozgrzani na mrozie. Na wyniki nie trzeba byªo
dªugo czeka¢.

Wieczorem, gdy wysªano mnie do pracy dostaªem dreszczy. Powiedziaªem o tym starszemu
szeregowemu. Ten popatrzyª na mnie i powiedziaª "Dobra pójd¦ z tob¡ na izb¦, ale jak kªamiesz
to mnie popami¦tasz". Poszli±my, a tam oczywi±cie nie ma lekarza tylko piel¦gniarz. Daª mi
termometr. Ja, ledwo ju» stoj¡c na nogach zmierzyªem temperatur¦. Okazaªo si¦, »e mam
39.6 stopni. Nie zrobiªo to nich »adnego wra»enia. Dano mi tylko polopiryn¦ i powiedziano
"Jak do rana nie minie to si¦ zgªo±"! Rano obudziªem si¦ i wydawaªo mi si¦, »e gor¡czka min¦ªa.
Poszedªem si¦ zaªatwi¢ i gdy wracaªem zakoªowaªo mn¡ i z ledwo±ci¡ doszedªem do ªó»ka. Wi¦cej
nie pami¦tam. Zaniesiono mnie na izb¦ i tam lekarz stwierdziª - zapalenie gardªa! Najwa»niejsze,
»e skierowaª mnie na izb¦. Mªody »oªnierz ma du»e trudno±ci aby tam si¦ dosta¢. Na izbie
musiaªem odda¢ mundur - dostaªem pid»am¦ i szlafrok. W pierwszej chwili nie wiedziaªem jak
si¦ zachowa¢ - czy mo»na si¦ kªa±¢ na ªó»ku? Okazaªo si¦ »e mo»na. Od razu przespaªem
caªy dzie« z gor¡czk¡, która dopiero ust¡piªa po 48 godzinach. Przebywaj¡cy w izbie »oªnierze
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(oczywi±cie mªodzi) musz¡ tak»e robi¢ rejony. Dla mnie byªo to barbarzy«stwo, ale kto si¦ tam
liczyª z moimi uczuciami. Na szcz¦±cie nie brano na rejony ludzi z wysok¡ gor¡czk¡, wi¦c si¦
jako± uchowaªem. Nast¦pnego szoku doznaªem w czasie posiªku - to» to byªa "walka o ogie«", kto
pierwszy ten lepszy. Przez pierwszy dzie« na izbie nic nie jadªem. Gdy si¦ czªowiek ju» wyspaª
to jako rozrywka zostaªa mu tylko telewizja i radio. Telewizor w sobot¦ zabrali sanitariusze do
swojego pokoju i tyle »e±my ogl¡dali.

Na izbie poznaªem kilku ludzi którzy próbowali wydosta¢ si¦ z woja. Jeden prawie codziennie
sikaª w po±ciel. Blu¹nili na niego, a on dalej robiª swoje - udawaª, ale »e miaª w papierach o
przebytych chorobach nerwicowych wi¦c go odroczyli na 12 miesi¦cy - dostaª B12. Drugi udawaª
gªupiego, miaª do tego predyspozycje, zreszt¡ on chyba na prawd¦ byª troch¦ szurni¦ty. Bª¡kaª
si¦ nocami po jednostce, wychodziª z szyku. Gdy mu lekarz powiedziaª, »e nie jest gro¹ny i
nikomu nie zagra»a to i tak go tu przetrzymaj¡ - zacz¡ª goni¢ swojego dowódc¦ kompanii z
no»em od niezb¦dnika. Wysªano go na obserwacj¦ do szpitala psychiatrycznego. Trzeci znowu,
ju» »onaty bez przerwy wpatrywaª si¦ w zdj¦cie swojej ukochanej. Poza tym dostawaª ataków
przypominaj¡cych epilepsje. Dostaª chyba 6 miesi¦cy odroczenia - B6. Najbardziej »al byªo
mi chªopaka, który miaª chore pªuca. Cz¦sto pluª krwi¡, a m¡drzy lekarze stwierdzali, »e to
chwilowe. Nie zapomn¦ jak wojskowy "lekarz" ogl¡daª jego kart¦ choroby i odczytuj¡c symptomy
choroby nie mógª opanowa¢ si¦ od ±miechu! Po trzech dniach nale»aªo opró»ni¢ ju» izb¦ chorych
i stwierdzono, »e ju» jestem zdrowy. Po poªudniu przyniesiono moje rzeczy (zgin¦ªa mi tylko
czapka) i sko«czyªa si¦ de�nitywnie moja przygoda z izb¡ chorych.

* * *

Znowu w "domu", troch¦ ju» t¦skniªem do chªopaków. Trudno w to uwierzy¢, ale i le»enie
mo»e si¦ w ko«cu znudzi¢. Tutaj, na kompanii nic si¦ nie zmieniªo - dalej ryki kaprali i kadetów,
bezsensowna praca od 8.00 do 22.00 przerywana apelami i posiªkami. W czasie gdy ja le»aªem
sobie na izbie, mój pluton byª na pierwszej taktyce. Podobno nie byªo lekko. No, ale có» - z
tego pieca chleba jeszcze nie jadªem. B¦d¡c ju» wzbogacony o do±wiadczenia kolegów w czasie
apelu przed nast¦pn¡ taktyk¡, zgªosiªem si¦ ochotniczo do pracy. Troch¦ tego »aªowaªem, bo gdy
zaprowadzili mnie do "magazynku" z ziemniakami gdzie byªo z kilka ton zgniªych ziemniaków i
kazali sortowa¢ troch¦ mniej zgniªe ziemniaki od bardziej zgniªych, to nie mogªem przez dªu»szy
czas patrze¢ na drugie danie w czasie obiadu. Zobaczyªem na wªasne oczy jak robione s¡ w wojsku
kiszone ogórki i kapusta. To, »e panuje tam niesamowity smród mo»na jeszcze zrozumie¢, ale »e
w wielkich kadziach i beczkach mo»na zobaczy¢ pªywaj¡ce berety, pety... . Tak»e gdy zbiera si¦
kapust¦ z kadzi nikt si¦ z tym nie certoli. W kadziach tych jest kilka desek i »oªnierz bior¡cy
udziaª w poªowie, wchodzi na te deski i widªami wybiera smakowite k¡ski. Nie warto wspomina¢,
»e czasami po±lizgnie si¦ i wpadnie do smakowitej kapusty . Trzecia taktyka te» mnie omin¦ªa z
powodu sªu»by. Za to czwart¡ i pi¡t¡ zaliczyªem, co si¦ tam dziaªo... Do ko«ca sªu»by wkurzaªa
mnie wojskowa uprz¡». Na szelki wiesza si¦ caªe wyposa»enie - maska, bagnet, saperka, OP 1*
(pªaszcz przeciw- chemiczny), torb¦ z manierk¡ i mena»k¡ i czasami plecak. Na to wszystko
jeszcze bro« i ci¦»ki heªm. Gdy ju» si¦ z tym wszystkim czªowiek upora trzeba przej±¢ kilkaset
metrów na pole taktyczne. Tam byli±my dzieleni na mniejsze grupy i hulaj dusza. Jest czoªganie,
bieganie, kopanie, skakanie, przeªa»enie po drutem kolczastym no i dosy¢ cz¦ste zakªadanie maski
przeciwgazowej. Poznajemy bro« przeciw innym »oªnierzom - Kaªasz; Poznajemy bro« przeciw
samochodom nieprzyjaciela - Kaªasz; Poznajemy bro« przeciw-czoªgow¡ - Kaªasz; No i bro«
przeciwlotnicz¡ - Kaªasz (mo»emy strzela¢ do samolotów - np. F15 - a» z trzech pozycji -
le»¡c, kl¦cz¡c i stoj¡c). Po tych wszystkich "nowinkach technicznych" przychodzi decyduj¡ce
natarcie na nieprzyjaciela z nie±miertelnym - huuura!, wielu zmieniaªo wymow¦ litery "r". Aha,
zapomniaªbym. Jest jeszcze wªo»enie pªaszcza i spodni OP-1. Strój ten wymy±liª chyba jaki±
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masochista. Pªaszcz i spodnie ujd¡ w tªoku ale te zapi¦cia... . Palce jeszcze dªugo bol¡ po
wªo»eniu tego gumowego kondoma. Po tych wszystkich atrakcjach nie chce si¦ »y¢. Nie wiem
dlaczego wielu pó¹niej - zwªaszcza po wojsku traktuje to jako przygod¦ - no, ale to nie moja
sprawa. Mam tylko nadziej¦, »e gdyby wybuchªa jaka± wojna (odpuka¢ w niemalowane drewno)
to nie ka»¡ nam i±¢ walczy¢ z caªym tym majdanem.

* * *

Z perspektywy czasu inaczej ju» patrzymy na wiele spraw. W naszych wspomnieniach zostaj¡
tylko te pozytywne, a i te negatywne jako± nie wzbudzaj¡ w nas tyle emocji. S¡ jednak sprawy,
których nie »yczy si¦ nawet wrogom. Po wielu miesi¡cach przebywania w wojsku zauwa»yªem,
»e najpierw obiecujemy sobie, »e gdy tylko b¦dziemy mieli tak¡ mo»liwo±¢ to "im" poka»emy, a
gdy tylko przychodzi co do czego - machamy na to r¦k¡. Taka ju» chyba natura ludzka - czas
leczy wszystkie rany, ale przez wzgl¡d na innych nie mo»emy zawsze macha¢ r¦k¡.

Ogl¡daj¡c �lm pt. "KROLL" zwróciªem uwag¦ na bardzo ciekaw¡ scen¦. W pocz¡tkowych
uj¦ciach obserwujemy »oªnierzy pracuj¡cych w deszczu na jakiej± bocznicy kolejowej, przygo-
towuj¡cych transport wojskowy. W pewnym momencie widzimy zarys »oªnierza, który na tle
jaskrawego ±wiatªa wygl¡da jak prawdziwy komandos - pasek od heªmu wisi niedbale, buty
»oªnierskie, oporz¡dzenie sprawiaj¡, »e my±limy sobie - bohater, który dobrze czuje si¦ w swojej
roli. Lecz kamera pokazuje twarz - caªa mokra i ukazuj¡ca bardzo du»e zm¦czenie. Poprzednie
wra»enie znika bezpowrotnie. Takie jest wojsko - z zewn¡trz ªad, dyscyplina i porz¡dek, gdy
jednak bli»ej przyjrze¢ si¦ tej instytucji to poprzedni czar znika. Dlatego wojsko cieszy si¦
zaufaniem i popularno±ci¡, któr¡ cieszy¢ si¦ nie powinno. Gdyby rodziny i najbli»si wiedzieli
dokªadnie, co ich synowie robi¡ w wojsku, procenty dla wojska nie byªy by a» tak du»e. Czego
tak naprawd¦ mo»na nauczy¢ si¦ wojsku? Krótko wymieni¦ te najwa»niejsze rzeczy: egoizmu,
wulgaryzmu, chamstwa, pija«stwa no i zªodziejstwa. Na szcz¦±cie u wi¦kszo±ci nie jest to nauka
trwaªa. Niektórzy twierdz¡, »e w sytuacjach ekstremalnych czªowiek ukazuje swoj¡ mniej przy-
jemn¡ stron¦. Chyba jest w tym troch¦ prawdy, ale czy wojsko powinno wszystkim »oªnierzom
pokazywa¢ jakimi s¡ naprawd¦ ±mieciami?

* * *

W czasie szkolenia unitarnego nie mo»na zapomnie¢ o treningach musztry. Tutaj musz¦
powiedzie¢, »e kadeci nas troch¦ zaniedbywali - po prostu nie chciaªo si¦ im z nami nigdzie
chodzi¢. Gdy ju» ich troch¦ przyci±ni¦to z góry wtedy si¦ nami zaj¦li. Nigdy nie my±laªem
wcze±niej, »e mo»na obrzydzi¢ chodzenie. �a»enie caªymi godzinami - w dzie«, czy w nocy w
niezbyt wygodnych, ci¦»kich butach powodowaªo, »e wielu dostawaªo od lekarza pozwolenie na
trampki. Ale to nic w porównaniu z tym gdy pod swoj¡ "opiek¦" wzi¦li nas z powrotem kaprale.
Chodzenie z kaªasznikowami (jaka» to uniwersalna bro«) wyci¡gni¦tymi przed siebie nie nale»y
do przyjemno±ci. Na treningach jest tak»e wiele innych elementów, ale jak to kogo± interesuje
niech sobie poczyta Regulamin Musztry. W czasie tych pierwszych miesi¦cy trzeba pami¦ta¢ o
wa»nej rzeczy. Pod »adnym pozorem nie mo»emy zaniedbywa¢ higieny, zwªaszcza nóg i z¦bów.
Podczas dªugiego chodzenia w butach wojskowych, mo»na sobie bardzo szybko zniszczy¢ nogi
na caªe »ycie. Odciski to nic w porównaniu z grzybic¡, której bardzo trudno jest si¦ pó¹niej
pozby¢. Jedzenie w wojsku jest bardzo kiepskie - przewa»a skrobia (ziemniaki, kasza itp.) za to
bardzo maªo jest witamin. Na pocz¡tku, brak witamin wpªywa na z¦by, mo»emy to cz¦±ciowo
zrekompensowa¢ cz¦stym myciem. Bardzo cz¦sto niszczymy sobie »oª¡dki, ale na to ju» nie
mamy wpªywu. Jedzenie jest, mo»na to tak nazwa¢, jaªowe - powoduje to, »e wi¦kszo±¢ pieni¦dzy
przeznaczamy na sªodycze. Pami¦tam, »e dziennie jak nie zjadªem czekolady to czuªem si¦ jak na
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gªodzie narkotycznym (chocia» nigdy narkotyków nie braªem, ale to jest chyba podobne uczucie).
Nie trzeba wspomina¢ jak sªodycze dziaªaj¡ na uz¦bienie i ukªad trawienny ale nie mo»na si¦
byªo pozbawia¢ tej jednej z nielicznych przyjemno±ci w wojsku. Generalnie mo»na powiedzie¢,
»e treningi musztry odbywaj¡ si¦ tylko w okresie unitarnym. Zdarzaj¡ si¦ one pó¹niej, ale to ju»
nie to samo.

* * *

Je»eli chodzi o rozrywki w wojsku to wªa±ciwie nie ma o czym mówi¢. Za mªodego nie ma
czasu na telewizj¦ czy radio, a poczyta¢ gazet¦ mo»na sobie w kiblu - po capstrzyku (jak si¦ pali
±wiatªo). Je±li chodzi o gazety to docieraªa do nas tylko "POLSKA ZBROJNA". Wedªug mnie
nie przestawiaªa specjalnej warto±ci informacyjnej, czy higienicznej. Pisali tam same bzdury
wymy±lone przez jaki± wysokich o�cjeli, hasªa o potrzebie sªu»by, wyrzecze«, emeryturach dla
wojskowych itp. - a papier byª zbyt twardy i ±liski - dupa si¦ kaleczyªa. Pó¹niej, w nowej
jednostce, dostawali±my "WIARUSA" i "�O�NIERZA POLSKI". Pierwsza byªa jeszcze dosy¢
zno±na, a druga miaªa du»o zdj¦¢. Materiaª informacyjny - poza nielicznymi wyj¡tkami - byª
ogólnie mówi¡c - kiepski. W Olsztynie byªa biblioteka, która przez nielicznych byªa odwiedzana.
Czasami zdarzaªo si¦ wygospodarowa¢ kilka chwil na sªu»bach - zwªaszcza w nocy. Kilka razy - w
czasie Wielkanocy - puszczono nam wideo. Do dyspozycji zostaj¡ nam jeszcze koledzy. Kr¡»¡ce
czasopisma, ksi¡»ki byªy jak najbardziej wykorzystywane. Rozmowy na przerwach, ró»ne kawaªy,
historie, "pewne" informacje o skróceniu sªu»by dopeªniaªy caªej listy rozrywek. Jak by o wojsku
nie mówi¢, to na pewno uczy ono nas doceniania wolno±ci.

* * *

Du»o mo»na by mówi¢ o inteligencji kadry wojskowej. Mo»na sobie tªumaczy¢, »e przecie» to
te» ludzie itd., ale... No wªa±nie - je»eli ju» za co± bierze si¦ pieni¡dze (i prosz¦ mi nie mówi¢,
»e maªe) to trzeba si¦ chocia» stara¢. A jak wygl¡da zwykªy dzie« przeci¦tnego konia? (Opisuj¦
zwykªy dzie« na szkóªce).

Rano, idzie si¦ na apel razem ze swoimi podwªadnymi, pó¹niej ewentualnie zaprowadza si¦
ich na zaj¦cia. Nast¦pnie udaje si¦ na pododdziaª, gdzie mo»na sobie pogra¢ w ping-ponga, w
szachy (je»eli poznaªo si¦ zasady) lub w warcaby (tu zasady s¡ prostsze). Tak pracowicie sp¦dzony
ranek mija i zbli»a si¦ poªudnie. Mo»na je zapeªni¢ rozmowami o zªej sytuacji pa«stwa, miasta,
rodziny lub wypisywa¢ jakie± kwity. Po poªudniu zostaje jeszcze apel i... do domu. Czasami
dostaje si¦ jak¡± sªu»b¦, wtedy burzy si¦ caªy porz¡dek dnia, ale ju» nast¦pnego wszystko wraca
do normy. Na pocz¡tku wiele zachowa« koni mo»e wzbudzi¢ ±miech, ale z czasem ju» nie jest
do ±miechu - bezsilno±¢ i brak jakichkolwiek perspektyw zmian dopeªniaj¡ kielich goryczy. Jak
bowiem mo»na szanowa¢ swojego przeªo»onego, który na apelu stwierdza, »e "Kto± fujar¡ rozbiª
pisuar", »e "Osobi±cie wol¦ ten ta«szy papier, bo przynajmniej palce nie wchodz¡ w dup¦", albo
"Sªyszaªem, »e wczoraj dojebali±cie siódmej..." - chodziªo o mecz siatkówki mi¦dzy kompaniami.
Mówiªa to osoba, która posiadaªa wyksztaªcenie wy»sze... Zreszt¡ do wulgarnego j¦zyka trzeba si¦
przyzwyczai¢, przeklinaj¡ wszyscy - od szeregowców poprzez plutonowych, sier»antów, chor¡»ych,
kapitanów, a sko«czywszy na majorach - z wy»szymi nie rozmawiaªem. Chc¡c nie chc¡c, aby by¢
zrozumianym, trzeba jako przerywników, u»ywa¢ sªów typu... mo»na si¦ chyba domy±la¢.

* * *

Po usªyszeniu znienawidzonych, melodyjnie wykrzykiwanych sªów "NA KOMPANII OG�ASZAM
POBUDKA, POBUDKA WSTA�!" i porannym przebudzeniu - które zawsze byªo dla mnie
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bardzo niemiªym uczuciem - przychodziª czas na zapraw¦. Jest zimno i ciemno, a teoretycznie
trzeba zrobi¢ trzy du»e kóªka (ok. 2.5 km). Zwykle jednak mo»na ±ciemnia¢, gdy» nikomu
specjalnie nie chc¦ si¦ kontrolowa¢ o 6.00 . Po zaprawie szybka toaleta, ±niadanie i apel poranny,
który przebiega wedªug jednego schematu. Najpierw okrzyk powitania, jaka± gªupia gadka i
podziaª pracy. Zwykle na apelu pojawiaªo si¦ kilku "s¦pów", czyli koni, którzy potrzebowali
kilku »oªnierzy do pracy. Od s¦pów nie mo»na byªo si¦ uchroni¢. Po wybraniu nieszcz¦±ników
do pracy reszta szªa na cykle. Tu tak»e nast¦powaªa wst¦pna selekcja przez nowe s¦py. Cz¦sto
bywaªo tak, »e na zaj¦cia szkoleniowe nie byªo ludzi - wszyscy ju» pracowali. Je»eli zdarzyªo
si¦ jednak, »e znalazªo si¦ kilku na zaj¦cia, wtedy siadaªo si¦ w ªawkach i do drugiego ±niada-
nia mo»na byªo zapa±¢ w póªdrzemk¦. Oczywi±cie ko« prowadz¡cy zaj¦cia budziª delikwenta
je»eli tylko zauwa»yª »e ±pi, ale nie mógª upilnowa¢ wszystkich. Pami¦tam, kiedy±, którego±
dnia wszedª kapitan i zapytaª nas czy s¡ w±ród nas elektronicy. Oczywi±cie znalazªo si¦ kilku i
stosownie do swoich kwali�kacji... opró»nili kosze na ±mieci w jego kancelarii. Po jakim± czasie
zaczynamy rozumie¢, »e w wojsku za »adne skarby nie mo»na pokazywa¢ swoich umiej¦tno±ci.
Najbardziej potrzebni s¡ malarze, murarze, ±lusarze, stolarze itp. Po wyªowieniu odpowiedniego
zawodnika ma on ju» przesrane. Za darmo, nawet bez podzi¦kowania, b¦dzie musiaª wykonywa¢
prac¦, nie b¦d¡c¡ jego obowi¡zkiem. a potem gdy ju» swoje zrobi - nie daj Bo»e dobrze - kilku
nast¦pnych koni wymy±li, »e mo»na to zrobi¢ u nich np. w domu. �oªnierze bardzo cz¦sto s¡
wykorzystywani - czasami s¡ to prace dla jednostki, czasami dla kadry zawodowej. Oczywi±cie,
zdarza si¦, »e dostan¡ urlop lub przepustk¦. Gdy prace te s¡ wykonywane z wªasnej woli, to
przez ogóª osobnicy tacy zostan¡ napi¦tnowani mianem: dziobak, lub ci¡gol. Nie trzeba chyba
mówi¢, »e nie s¡ oni lubiani, ale có» - ka»dy kombinuje jak umie, je»eli tylko dziobanie nie jest
szkodliwe dla wspóªtowarzyszy to mo»na jeszcze to wybaczy¢, gorzej gdy podkopuje si¦ doªki
swoim kolegom.

* * *

Zdarzaj¡ si¦ w caªej zbiorowo±ci »oªnierskiej ludzie niepokorni, podpadaj¡cy lub po prostu
maj¡cy pecha. Dla nich przygotowane s¡ kary dyscyplinarne. Poza licznymi karami nieregu-
laminowymi typu pucowanie kibelka, przebiegni¦cie si¦ lub dodatkowa praca, kadra ma tak»e
kilka kar regulaminowych do których zalicza si¦: - upomnienia i nagany - ZOMZ czyli Zakaz
Opuszczania Miejsca Zakwaterowania - areszt.

O tych pierwszych karach nie warto pisa¢ - wiadomo - s¡ to ostrze»enia. Druga wymieniona
kara jest ju» bardziej dokuczliwsza. Mo»na j¡ otrzyma¢ do 28 dni (w zale»no±ci kto karze i za co).
Oprócz tytuªowego zakazu wychodzenia s¡ stosowane dodatkowo jeszcze inne nieprzyjemno±ci,
takie jak bieganie do o�cera dy»urnego w peªnym oporz¡dzeniu przed capstrzykiem, alarmy dla
ZOMZ-u itp. Areszt jest najwi¦ksz¡ kar¡ dyscyplinarn¡ i mo»e go nakaza¢ dowódca jednos-
tki do 14 dni. Dawniej areszt nie liczyª si¦ do sªu»by wojskowej i trzeba go byªo dosªugiwa¢,
obecnie (1992/1993) dosªuguje si¦ tylko samowolne oddalenia. Dla odbywaj¡cych kar¦ aresztu
przygotowano "komfortowe" warunki. �pi¡ na goªych dechach pod jednym kocem (w zimie pod
dwoma), w nocy nie mo»na gasi¢ ±wiatªa w celi. Ponadto trzeba w ci¡gu dnia przepracowa¢ 10
godzin, ale bardzo cz¦sto pracowa¢ nale»y dªu»ej, gdy» nieraz nie zalicza si¦ wykonanej pracy.
Regulaminowo, w czasie aresztu przysªuguje: 7 godzin snu, buty bez sznurowadeª i chusteczka
do nosa.

* * *

Powoli, po jak»e podobnych do siebie dniach, zbli»a si¦ przysi¦ga. Wielu czuje ju» powiew
wolno±ci - pierwsza przepustka! Coraz cz¦±ciej w rozmowach mi¦dzy nami pojawiaj¡ si¦ plany
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- co b¦dziemy robi¢. Jedni b¦d¡ non stop jedli, drudzy spali, trzeci pili, inni pójd¡ do swoich
dziewczyn. Ka»dy my±li o tym, »e dostanie przepustk¦ staª¡ i b¦dzie mo»na popoªudniami
wychodzi¢ na miasto. Poza tym sko«czy si¦ musztra no i oczywi±cie nie b¦dziemy ju» tak
ganiani. Nic bardziej mylnego. Ale o tym pó¹niej. Po drodze w czasie popoªudniowych zaj¦¢
zostajemy przygotowywani do najtrudniejszej sªu»by jak¡ jest warta. Przygotowanie to polega
na wkuwaniu na pami¦¢ caªych fragmentów regulaminów. Mamy wi¦c za zadanie nauczy¢ si¦ na
pami¦¢ (tak jak wierszyki w szkole) m.in. Prawa u»ycia broni, Obowi¡zki wartownika, Prawa
wartownika i Co wartownikowi wolno. Zainteresowanych odsyªam do dodatku REGULAMINY.

Na tydzie« przed przysi¦g¡ zaczynaj¡ si¦ "prawdziwe" przygotowania. Musztra jest cz¦±ciej,
no i zaczynaj¡ si¦ dopasowywania, prasowania itd. Tak naprawd¦, dla mªodego »oªnierza nie
jest najwa»niejsza sama przysi¦ga, jak chce si¦ to wmówi¢ o�cjalnie, ale perspektywa zobaczenia
swoich bliskich i pierwsza przepustka. Ka»dego ogarniaj¡ w¡tpliwo±ci - co b¦dzie pó¹niej... ale
co tam - witaj przysi¦go! - witajcie ludzie! - witaj wolno±ci! W przeddzie« przysi¦gi - na apelu
poªudniowym - zwrócono nam uwag¦ na odpowiednie zachowanie si¦ podczas uroczysto±ci i na
przepustce, a ju» kategorycznie zabroniono spo»ywania alkoholu, jako rzecz niegodn¡ »oªnierza.
Wªa±ciwie nie zwracaªbym uwagi na ten epizod, gdyby nie fakt, »e tego samego dnia, wieczorem,
trzeba byªo wynosi¢ prawie nieprzytomnych »oªnierzy zawodowych z ich kancelarii.

* * *

Przychodzi wreszcie ta chwila. Nikt od 4.00 ju» nie ±pi. Ka»dy my±li tylko o tym, »e ju» za
niedªugi czas zobaczy normalnych ludzi, swoich bliskich. Przez okno ju» ok. 6.00 mo»na zobaczy¢
pierwszych cywili. Po ogªoszeniu pobudki wszyscy s¡ gotowi - nikt przecie» nie spaª. Oczywi±cie,
nie ma w dniu przysi¦gi zaprawy, wi¦c czasu jest du»o. Gdy idziemy na ±niadanie za pªotem
wida¢ ludzi nas obserwuj¡cych. Troch¦ dziwnie je si¦ w mundurze wyj±ciowym, jest on bardzo
usztywniaj¡cy, ale kto tam si¦ tym przejmuje. Po ±niadaniu znowu oczekiwanie. Niektórzy
cywile podchodz¡ do okien i próbuj¡ wywoªa¢ swoich bliskich. My niby nie mo»emy nawet roz-
mawia¢ przez okno, ale zawsze mo»na co± wykombinowa¢. Po kilku jednak chwilach konwersacji
wpada kapral i ka»e zamkn¡¢ okna. Obserwuj¡c cywili przez okno dziwimy si¦, »e s¡ tak ró»nie
ubrani. Przebywaj¡c caªy czas po±ród zielonych i szarych wspóªtowarzyszy tracimy poczucie
rzeczywisto±ci. Wreszcie zbli»a si¦ chwila rozpocz¦cia przedstawienia. Ustawiamy si¦ w szyku i
ze ±piewem na ustach idziemy na plac. Tutaj wsz¦dzie dookoªa s¡ najzwyklejsi ludzie, jakie to
pi¦kne uczucie ich wszystkich widzie¢. Nas bardzo trudno rozpozna¢. Wtªoczeni wszyscy w takie
same mundury jeste±my tacy sami - mimo, »e ka»dy ma inne wn¦trze to armia sprawiªa, »e mamy
takie same opakowania. Próbujemy dawa¢ jakie± znaki, lecz wielu dopiero po przysi¦dze si¦ odna-
jdzie. Wreszcie padaj¡ sakramentalne sªowa, które wcze±niej powtarzane byªy a» do znudzenia
- PODODDZIA�Y M�ODEGO ROCZNIKA, DZIESI�� KROKÓW NA WPROST MARSZ -
wszyscy krokiem de�ladowym przemierzamy plac i zatrzymujemy si¦. Po wyj±ciu »oªnierzy wyz-
naczonych do sztandaru, zaczyna si¦ przysi¦ga - zdejmujemy czapki i podnosimy prawe dªonie.
Powtarzamy rot¦ i wracamy na swoje miejsce. Jeszcze tylko przemówienia, podzi¦kowania i inne
dyrdymaªy. Idziemy na pododdziaª, zdajemy bro« i ustawiamy si¦ plutonami. Zostaj¡ nam
wr¦czone przepustki. Jeste±my wolni. Jeszcze tylko odnajdujemy swoich bliskich i...

* * *

Oczywi±cie wiele z tego, co obiecuje si¦ przed przepustk¡ nie mo»na zrealizowa¢. Czas ucieka
jak szalony i znowu musimy wsiada¢ do poci¡gu. Znowu znajome mury i nowe zadania jakie
postawiªa przed nami Ojczyzna - sprz¡tanie, ustawianie, przenoszenie itd.
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Po przyje¹dzie do jednostki wªa±ciwie nic si¦ nie zmieniªo. Te same krzyki, polecenia i te
same prace. Chodzimy wpóª u±pieni, ale gªo±ne i zdecydowane polecenia szybko przywracaj¡ nas
do rzeczywisto±ci - w tym bagnie nie ma chwili wytchnienia. W dzie« przysi¦gi po raz pierwszy
mamy zmian¦ kodu. Po 40 dniach na pocz¡tku naszej "cyfry" do wyj±cia mamy czwórk¦. Powoli
dochodzi do naszej ±wiadomo±ci, »e tych dni do wyj±cia jest bardzo du»o - có», »yje si¦ jednak
dalej. Coraz szybciej, wielkimi krokami zbli»a si¦ pierwsza warta. Teraz zostanie sprawdzona
nasza gotowo±¢ bojowa - tak jak to mówi regulamin.

* * *

Okoªo 14.00 idziemy na instrukta». Prowadzi nas kapitan. Dowódc¡ warty b¦dzie plutonowy
z mojego plutonu*, troch¦ ±wirni¦ty facet. Na instrukta»u kapitan pyta nas po kolei wyku-
tych na blach¦ regulaminów i poprzez scenki zatrzymywania regulaminowego i zmiany wartown-
ika pokazuje nam jak nale»y wªa±ciwie si¦ zachowywa¢. Tak naprawd¦ to regulaminowe za-
chowywanie wykorzystywane jest tylko w czasie kontroli wartownika. Komu si¦ chce w ±rodku
nocy bawi¢ w recytowanie gªupot. Po instrukta»u mamy jeszcze dwie godziny. Plutkowi "pal¡
si¦ styki" czyli troch¦ si¦ boi, wi¦c ka»e nam czy±ci¢ wszystko co jest mo»liwe - maski, chlebaki,
OP 1* itp. Wreszcie nadchodzi chwila odprawy*. Ustawiamy si¦ na placu apelowym i czekamy
na o�cera dy»urnego jednostki. Przychodzi jaki± kapitan. Padaj¡ komendy. Sprawdzaj¡ nam
bro«. Kilka pyta« i mo»emy i±¢ na wartowni¦. Nie jest tak ¹le jak to si¦ wcze±niej wydawaªo.

Wartownia jest przekazywana. Przyjmuj¡ j¡ nasi rozprowadzaj¡cy* i dowódca warty - dy-
gaj¡cy pluto. Wchodzimy na wartowni¦. Tutaj dostajemy amunicj¦ i ªadujemy j¡ do magazynku.
�oªnierze pierwszej zmiany id¡ na posterunki. Reszta mo»e usi¡±¢ i poogl¡da¢ telewizj¦. Jak na
razie nie jest najgorzej. Ok. 19.00 przynosz¡ nam kolacj¦. Nast¦puj¡ zmiany wartowników. Ja
mam drug¡ zmian¦, wi¦c id¦ teraz. Mój posterunek jest przy samej wartowni i sztabie - jeden z
gorszych posterunków. Zacz¦ªo si¦. Te dwie godziny dªu»¡ si¦ niemiªosiernie. Jest bardzo zimno.
Po powrocie na wartowni¦ jestem wyko«czony, a tu jeszcze 3 razy b¦d¦ wychodziª.

Na wartowni bynajmniej si¦ nie odpoczywa. Pluto rzuca nas na szmat¦. Pucujemy kibelki i
podªog¦. Od 23.00 zmiany odpoczywaj¡ce mog¡ si¦ poªo»y¢ na le»ankach. Po dwóch godzinach
snu jeste±my budzeni i nieprzytomni ubieramy si¦ i idziemy na posterunki. Najgorsze na sªu»bach
s¡ noce. Prosz¦ spróbowa¢ sobie wyj±¢ zim¡ na powietrze (mo»e to by¢ balkon) z 5-cio kilowym
pr¦tem i sta¢ tam dwie godziny. Jedyn¡ rozrywk¡ jest liczenie kroków albo okr¡»e« jakie robi
si¦ na posterunku. Gdy mija noc, mija tak»e najgorszy okres sªu»by i z wielkim oczekiwaniem
czekamy na zmian¦. Wreszcie ok. 16.30 przychodzi nasza zmiana i mo»emy i±¢ na kompani¦.
Jeste±my zwolnieni z rejonów, ale nie mo»emy si¦ poªo»y¢, wi¦c na wpóª przytomni snujemy si¦
do capstrzyku. Dla mnie rado±¢ po powrocie byªa podwójna. Okazaªo si¦, »e zadziobali±my -
jeden od nas na posterunku zªapaª dwóch cywili, chªopak i jego ojciec grali sobie w piªk¦ na
naszym boisku... no i wpadli. Za ten "bohaterski" czyn kumpel dostaª 3 dni urlopu, a pluto byª
w dobrym humorze i podpisaª mi pozwolenie na PJ-tk¦*. Z samego rana nast¦pnego dnia znowu
jechaªem do domu. Byªa to moja ostatnia PJ-tka na szkóªce.

* * *

Pracuj¡c w niedziel¦ w pewnej jednostce, rozmawiaªem z wartownikami. Wielu z nich miaªo
do wyj±cia po 30 par¦ dni, a napierali sªu»by co 24 godziny razem z mªodymi - dzie« sªu»by i
dzie« przerwy. Jak sobie pomy±laªem, »e po szkóªce wy±l¡ mnie gdzie± do lasu i b¦d¦ w miesi¡cu
na pi¦tnastu wartach... Trzeba przyzna¢, troch¦ si¦ przestraszyªem.

* * *
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Po przysi¦dze dostaje si¦ do r¦ki przepustki staªe zwane popularnie "staªkami". Teoretycznie
umo»liwiaj¡ one wyj±cie poza rejon koszar, po apelu poªudniowym, na teren garnizonu. Prakty-
cznie jednak, o ka»de wyj±cie nale»y si¦ pyta¢ przynajmniej dowódcy dru»yny, a »e nasi kaprale
nie nale»eli do ludzi ugodowych, wi¦c nie wychodzili±my sobie za cz¦sto. Zreszt¡ pojawiª si¦ inny
problem - co robi¢ na takiej przepustce w obcym mie±cie? Wielu, maj¡c jakie± pieni¡dze, po
prostu przepijaªa je. Ale na jak dªugo mo»e starczy¢ te kilkadziesi¡t tysi¦cy? Kumple z mojego
plutonu chodzili cz¦sto do klubu bilardowego. Ja b¦d¡c kilka razy na staªce poszedªem do kina...
i to wszystko. Jak bardzo chciaªo si¦ wtedy by¢ blisko domu, móc chocia» na te kilkadziesi¡t
minut posiedzie¢ w nim. Po przysi¦dze mo»na byªo tak»e, w miar¦ mo»liwo±ci, porusza¢ si¦
samodzielnie po terenie koszar. Po poªudniu, ci którym nie przydzielono »adnej pracy, mogli
uda¢ si¦ do kantyny, albo kawiarenki.

* * *

Mijaªy tygodnie, czas wlok¡c si¦ niemiªosiernie pogª¦biaª nas coraz bardziej w niepewno±ci,
gdzie po egzaminach nas przydziel¡. My±l¡c coraz bardziej o nowych miejscach przeznaczenia
przygotowywali±my do egzaminów my±l¡c, »e im lepiej wypadniemy, tym bli»ej domu nas wy±l¡.
Pojawiªy si¦ pogªoski (na którym mªodym roczniku ich nie ma?), »e wprowadzono pobór teryto-
rialny... czyste mrzonki. Zreszt¡ my±l¦, »e nawet te niesprawdzone informacje s¡ potrzebne - ku
pokrzepieniu serc. My±leli±my tak»e, »e wy±l¡ nas do jednostek przed ±wi¦tami Wielkanocnymi
- có», ja ±wi¦ta sp¦dziªem na sªu»bie - w kuchni.

* * *

Zaraz przed ±wi¦tami odbyªy si¦ egzaminy. Samo to sªowo brzmi powa»niej, ni» sam fakt ich
zdawania. Trwaªy one cztery dni i »eby ich nie zda¢, trzeba byªo by¢ kompletnym matoªem. Po
egzaminach dowiedzieli±my si¦ swoich ocen i jakie sªu»by mamy w ci¡gu ±wi¡t. Otrzymali±my
tak»e awanse. Okoªo 80% osób dostaªo starszego szeregowego, ale niewielu si¦ z tego cieszyªo
- po»ytku praktycznie »adnego, a tylko dochodziªy nowe obowi¡zki. Po ±wi¦tach wiadomo ju»
byªo, »e s¡ przydziaªy, ale nikt nie chciaª z nami o nich rozmawia¢. Niepewno±¢ stawaªa si¦
niezno±na. Wreszcie kolega, który wypisywaª rozkazy wyjazdu uchyliª r¡bka tajemnicy... Nie
mogªem w to uwierzy¢, to by byªo zbyt pi¦kne, musiaª sobie ze mnie »artowa¢, ale nie - z takich
rzeczy si¦ nie »artuje. W jego ustach zabrzmiaªo to jak najpi¦kniejsza piosenka - miaªem reszt¦
sªu»by wojskowej sp¦dzi¢ w Zgierzu!!!, w miasteczku pod �odzi¡, do którego mo»na dosta¢ si¦
tramwajem. Byªy to najpi¦kniejsze chwile w moim »yciu.

Do dzisiaj nie wiem czy przyszªo na mnie zapotrzebowanie imienne z mojego WKU - czyli, »e
kto± mi to zaªatwiª, czy te» los okazaª si¦ tak ªaskawy. Do Zgierza byªy dwa miejsca - jedno wyko-
rzystaªem ja, a drugie otrzymaª chªopak z innej kompanii, mieszkaª po Stargardem Szczeci«skim.
Byªem nielicznym wyj¡tkiem, który udawaª si¦ w rejon swojego zamieszkania. Reszta chªopaków
z �odzi otrzymaªa takie przydziaªy jak: Szczecin, Koszalin, Szczecinek, Koªobrzeg itp. Ogól-
nie rzecz bior¡c wi¦kszo±¢ nie jechaªa w okolice swego zamieszkania, a co bardziej pechowi mieli
jeszcze dalej ni» obecnie. Wi¦kszo±¢ byªa z poªudnia Polski, wi¦c gdy si¦ dowiedziaª jeden kumpel
mieszkaj¡cy pod Przemy±lem, »e ma jecha¢ do Goªdapi... na pewno mu tego nie zazdro±ciªem.
O�cjalnie o moim przydziale dowiedziaªem si¦ dopiero w poci¡gu jad¡cym do Warszawy. Jeszcze
przed wyjazdem, rano, zrobiono nam po»egnaln¡ zbiórk¦. Wypadªa »aªo±nie. Potem zaªadowano
nas w mundurach wyj±ciowych do brudnego samochodu ci¦»arowego i zawieziono na dworzec.
Bez »alu »egnaªem Olsztyn, miasto pi¦kne ale jak»e obce.

* * *
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Sko«czyª si¦ pewien okres. Wspominaj¡c tamte chwile, z jednej strony czuje si¦ pewien senty-
ment, w ko«cu zostaªa tam cz¡stka naszego »ycia. Jakby nie patrze¢ czªowiek zdaª jaki± egzamin
»yciowy. Nie byª on ªatwy ani przyjemny, ale jest przeszªo±ci¡. Z drugiej za± strony dominuje
poczucie straconego czasu - wykorzystanego w tak gªupi sposób, »e a» nie chce si¦ o tym mówi¢.
Egzamin ten zostaª zdany, ale jak wi¦kszo±¢ tego typu prób nie daª on wymiernych wyników, a
tylko zwi¦kszyª nasz dorobek do±wiadcze« »yciowych. Poznaªo si¦ wielu ludzi, obserwowaªo si¦
wiele zachowa« - to te» jest wa»ne, ale kiedy sobie siedz¦ i wspominam tamte czasy, to ciesz¦ si¦,
»e min¦ªy one bezpowrotnie.
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Wieczorem byªem ju» w �odzi. Razem z kumplem poszli±my do mojego domu. Mieli±my
troch¦ czasu. Wyk¡pali±my si¦, zjedli±my co± i trzeba byªo wyrusza¢ do nowej jednostki. Pocz¡tkowo
mieli±my kªopot ze zlokalizowaniem jej, poniewa» na rozkazie mieli±my tylko jej numer, ale
okazaªo si¦, »e mój s¡siad sªu»yª w Zgierzu i opisaª nam jak mamy do niej tra�¢.

Na biurze przepustek dy»uruj¡cy »oªnierz skierowaª nas do o�cera dy»urnego. Ten przedz-
woniª gdzie± i po kilku minutach pod "o�cerk¡" zjawiª si¦ inny »oªnierz, który miaª nas za-
prowadzi¢ do przej±ciowej kwatery. �oªnierz ten okazaª si¦ moim falowcem*. Przybyª do jednostki
kilka dni wcze±niej. Na kompanii przywitaª nas podo�cer dy»urny (jak si¦ pó¹niej okazaªo - mój
stary*). Zaprowadziª nas do pokoju i mogli±my i±¢ spa¢. Na drugi dzie« rano musieli±my i±¢ do
Kancelarii personalnej. Tam mieli nas przydzieli¢ do odpowiedniej kompanii. Po drodze kilka
razy trzeba byªo odpowiada¢ na pytania matematyczne - "Ile tam staremu?".

Przydzielili mnie i mojego kumpla tam gdzie spali±my poprzedniej nocy. Moje szcz¦±cie mnie
nie opuszczaªo. Okazaªo si¦, »e lepiej nie mogªem tra�¢. Moich falowców byªo ju» tam trzech, a
mieli±my tylko jednego starego, zreszt¡ bardzo spokojnego. Jeszcze przez kilka dni prze»ywaªem
szok zwi¡zany z aklimatyzacj¡ i nie mogªem uwierzy¢, »e w wojsku mog¡ by¢ takie luzy. Do
obiadu odbywaªy si¦ jakie± lipne zaj¦cia, natomiast po poªudniu na kompanii zostawaªa sªu»ba
dy»urna (i to nie zawsze), »oªnierze którym nie opªacaªo wychodzi¢ si¦ na staªk¦ no i my - mªodzi.

Nasz stary nie miaª "du»ego kaprycha" i wymagaª tylko podstaw - ±cielenie ªó»ka, zrobienie
herbaty, no i od czasu do czasu tªoczenie*, "dyskoteki" itd. Wi¦ksz¡ liczebnie fal¡ na mojej
kompanii byªa fala wiosenna (starsza sªu»b¡ ode mnie o 9 miesi¦cy) i cho¢ teoretycznie nie
powinna si¦ ona do nas wtr¡ca¢ to zdarzaªo si¦, »e nas troch¦ pogonili. Pami¦tam, jak b¦d¡c
w kantynie chciaªem si¦ czego± napi¢, a »e nie byªo oran»ady kupiªem sobie herbaty - to byª
bª¡d. Przyuwa»yª mnie jeden z wiosny i wieczorem odnalazª mnie na kompanii. Troch¦ wtedy
"przypakowaªem".

* * *

Na pocz¡tku, kiedy mªodzi pojawiaj¡ si¦ na pododdziale, robi si¦ im zbiórk¦ i s¡ pytani o to
czy chc¡ i±¢ falowo czy regulaminowo. Oczywi±cie najcz¦stsz¡ odpowiedzi¡ jest - falowo. Czym
ró»ni¡ si¦ te dwa poj¦cia? Ogólnie rzecz bior¡c, podej±cie falowe polega na tym, »e po godzinie
15.00 - czyli wtedy, kiedy kadra idzie do domu - rz¡dy na kompaniach obejmuj¡ starsi »oªnierze.
Mªodzi sªuchaj¡ tylko swoich starych i wykonuj¡ ich polecenia. Okre±lane s¡ prawa i obowi¡zki
mªodych. Praw nie ma zbyt du»o, za to obowi¡zków... Podstawowe obowi¡zki wymieniªem wy»ej.

Naturalnie mªodzi dbaj¡ o porz¡dek na pododdziale (mówi si¦ »e sprz¡taj¡ dwie najmªodsze
fale, ale s¡ od tego wyj¡tki), skªadaj¡ falowy meldunek ka»dorazowo gdy wchodz¡ i wychodz¡ z
pokoju, pytaj¡ si¦ o wszystko swojego starego (np. o ch¦¢ wyj±cia na staªk¦* czy inn¡ przepustk¦).
A czego mªodzi nie mog¡, có», to ju» zale»y od jednostki i od starych. W mojej jednostce mªodzi
nie mogli ogl¡da¢ telewizji (bo oczki paliªo), le»e¢ na ªó»ku, chodzi¢ w cywilnej bieli¹nie i na
przepustki wychodzi¢ w mundurze (wprowadzono bowiem mo»liwo±¢ wychodzenia w ubraniach
cywilnych).
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Nasz stary byª spokojny i nie wymagaª meldunków przy wchodzeniu do sali i pozwoliª ogl¡da¢
telewizj¦ (gdy nie byªo nic do roboty). Podej±cie regulaminowe jest bardziej wyra�nowane i
wykorzystuje wszelkie nie±cisªo±ci wynikaj¡ce z regulaminu. I tak np. »oªnierz decyduj¡cy si¦ na
takie podej±cie praktycznie musi wi¦kszo±¢ regulaminu umie¢ na pami¦¢, aby wyj±¢ na przepustk¦
musi mie¢ zawsze wyprasowany mundur - co wcale nie jest ªatwe; wchodz¡c do pokoju, skªada¢
meldunek starszemu stopniem i nawet aby zwróci¢ si¦ do swojego kolegi prosi o "pozwolenie
zwrócenia si¦ do szer. X". Praktycznie i tak wykonuje wszystko, co w podej±ciu falowym, ale
kªopotów jest znacznie wi¦cej. Aby wymaga¢ regulaminów samemu trzeba je zna¢. Zdarza si¦
bowiem tak, »e osobnik który zdecydowaª si¦ na podej±cie regulaminowe nie ma wcale tak ¹le,
poniewa» nie za bardzo wiedziano jak go goni¢ regulaminowo.

Inny rozdziaª trzeba po±wi¦ci¢ donosicielom, którzy w wojsku nazwani s¡ po prostu (przepraszam
za wyra»enie) podpierdalaczami. Oni oczywi±cie nie id¡ falowo, chocia» nie wiem jak by tego
pó¹niej chcieli. Nie id¡ tak»e regulaminowo, gdy» wszyscy si¦ ich boj¡, ale tacy ludzie wyka«czaj¡
si¦ psychicznie - ±ciana milczenia i niezbyt przychylny wzrok mog¡ naprawd¦ przysporzy¢ wiele
rozterek.

* * *

Przybyªem do jednostki w nocy z pi¡tku na sobot¦. Byª to o tyle pechowy termin i» w
dniu nast¦pnym nie miaª kto wyda¢ mi munduru polowego, przydzieli¢ ªó»ka, a co najwa»niejsze
wypisa¢ mi PJ (na tak¡ bowiem maj¡ szanse nowi »oªnierze pojawiaj¡cy si¦ pod koniec tygodnia
w nowej jednostce). Chor¡»y, który miaª akurat wtedy nadzór nie chciaª mnie nawet sªucha¢
- przeszkodziªem mu w czytaniu gazety. Chodziªem wi¦c w mundurze wyj±ciowym, spaªem nie
w swoim ªó»ku i dzi¦ki temu, »e byª weekend i wielu byªo na staªkach, mogªem »ywi¢ si¦ w
"ekskluzywnej" stoªówce »oªnierskiej.

Po tym niezbyt szcz¦±liwym pocz¡tku, trzeba byªo zasi¦gn¡¢ j¦zyka o warunkach panuj¡cych
tutaj. Dowiedziaªem si¦ o mo»liwo±ci cz¦stych PJ-tek (przeci¦tnie raz na dwa tygodnie), niezbyt
du»ej dyscyplinie, maªej ilo±ci wart (1-2 na miesi¡c) i w ogóle - o du»ej "wyginie". Powiedziano
mi, »e jest "krycie" (czyli dosy¢ dobrze). Po tych, jak»e buduj¡cych wiadomo±ciach, nale»aªo si¦
wzi¡¢ do pracy - typowe sprz¡tanie rejonów. Korytarz, który tu nazywano tartanem, byª krótszy,
ale i ludzi byªo mniej - czasami tylko dwóch. Potem nale»aªo sprz¡tn¡¢ i wypastowa¢ ±wietlic¦,
a na ko«cu trzeba byªo wypucowa¢ "trójmiasto" (czyli tzw. w¦zeª sanitarny skªadaj¡cy si¦ z
trzech cz¦±ci - umywalnia, palarnia, kibelki).

Przy dobrej organizacji mo»na si¦ byªo wyrobi¢ w godzin¦. A potem gdy porz¡dki robili±my
bardziej na "sztuk¦" wyrabiali±my si¦ w 30 minut. Trzeba te» zaznaczy¢, »e w przeciwie«stwie
do zwyczajów panuj¡cych na szkóªce, korytarza nie trzeba byªo sprz¡ta¢ trocinami codziennie -
w czasie suchych dni wystarczyªo raz na tydzie«. Po sko«czonych rejonach musieli±my jeszcze
sprz¡tn¡¢ w pokojach i to byª koniec porz¡dków. Min¡ª pierwszy weekend w Zgierzu.

Rano w poniedziaªek po pobudce nie musiaªem wychodzi¢ na zapraw¦. Z przepustek powracali
»oªnierze. W Kancelarii Personalnej okazaªo si¦, »e za bardzo nie wiadomo gdzie mnie przydzieli¢.
Po krótszym namy±le zdecydowano si¦, »e najbardziej przydam si¦ jako mechanik. Nigdy nie
czuªem si¦ dobry w powy»szym fachu mimo, »e z wyksztaªcenia jestem elektromechanikiem. Ale
jak mi powiedziano pó¹niej, ten przydzielony etat jest na sztuk¦. Zacz¡ªem wi¦c nabiera¢ ró»nych
w¡tpliwo±ci, a »e nale»aªem do mªodych »oªnierzy na w¡tpliwo±ci byªa jedna rada - praca. Po
przyj±ciu na kompanie dostaªem pierwsze zlecenie od szefa kompanii - niskiego faceta w okularach
o dono±nym, "troch¦" przepitym gªosie - wysprz¡ta¢ kancelari¦ szefa.

Kancelarie maj¡ to do siebie, »e s¡ maªe i nie maj¡ zbyt du»ej powierzchni; tak wi¦c sprz¡tanie
nie zaj¦ªo mi du»o czasu. Szef byª zadowolony. Ja te». Nast¦pnie przydzielono mi ró»ne
rzeczy. Poczynaj¡c od kubków i niezb¦dników, ko«cz¡c na betach do spania. Potem kazano
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podpisa¢ list¦ pobranych rzeczy (sk¡d to znaªem) przy której stwierdziªem, »e wielu rzeczy nie
dostaªem. Odpowied¹ byªa krótka i lakoniczna - "pó¹niej". Gdy zapytaªem si¦ swojego "starego"
o brakuj¡ce rzeczy odpowiedziaª mi »ebym to "olaª" i »e jak mi b¦dzie co± potrzebne to sobie
"narucham"...

Okazaªo si¦, »e dowódca plutonu do którego zostaªem przydzielony nie potrzebowaª mechanika.
Wykorzystaª to dowódca innego plutonu i "przygarn¡ª" mnie. Dowiedziaªem si¦ tak»e, »e na
pocz¡tku maja (do jednostki dotarªem pod koniec kwietnia) mam ju» dwie sªu»by podo�cera
dy»urnego*. Na przemian z moim falowcem obstawili±my trzydniowe ±wi¦ta - pech mªodego.
Na sªu»by wpisaª nas pisarz, który wªa±ciwie podejmowaª wi¦kszo±¢ decyzji. Potem jeszcze w
tygodniu musiaªem i±¢ za kumpla na wart¦, ale w nast¦pny pi¡tek czekaªa na mnie przepustka
jednorazowa - tak wi¦c nie narzekaªem. Zreszt¡ sªu»by w weekendy miaªy swoje zalety - spokój,
nikt si¦ nie kr¦ciª - mo»na si¦ byªo nauczy¢, o co chodzi w caªych tych sªu»bach - w przeciwie«stwie
bowiem do sªu»b w tygodniu, gdzie wszystko ju» nie wygl¡daªo tak ró»owo.

* * *

Obserwuj¡c now¡ jednostk¦ zauwa»yªem jedn¡ rzecz. Mimo, »e jednostki wojskowe s¡ do
siebie podobne to jednak ka»da ma swoje "osobiste oblicze", pewne ró»nice. Wynikaj¡ one z
ró»nego podej±cia kadry do wykonywania obowi¡zków, a tak»e od przeznaczenia danej jednostki.

Na szkóªkach, gdzie gªówny nacisk przeznacza si¦ na wychowanie mªodego narybku, mo»na
byªo zauwa»y¢ pewn¡ prawidªowo±¢ - mªodzi nie mieli prawa mie¢ wolnego czasu. Najlepiej
jak mieli zagwarantowan¡ prac¦ od apelu porannego do apelu wieczornego. Bardzo cz¦sto na
zaªatwienie potrzeb byª czas dopiero po capstrzyku. Kadra post¦puj¡c w ten sposób ªapaªa dwie
sroki za ogon. Z jednej strony miaªa spokój, gdy» nie trzeba byªo wiecznie by¢ z »oªnierzami
i pilnowa¢ ich, wystarczyª do tego jaki± starszy szeregowy, czy mªody kapral - z drugiej za±,
»oªnierze nie mieli czasu na zastanawianie si¦ nad swoim losem, wi¦c bardzo rzadko skar»yli si¦.
Zreszt¡ skar»enie si¦ i tak nie miaªo sensu.

Mo»na niby i±¢ zawsze do o�cera wychowawczego, ale to jest taki facet, który mo»e wysªucha¢
»oªnierza, przyzna¢ mu racj¦ i podzi¦kowa¢ za rozmow¦. Kiedy ju» po przysi¦dze na jednej z tzw.
"godzin informacyjno-wychowawczych" poruszali±my nurtuj¡ce nas problemy (chodziªo o brak
wolnego czasu i jakichkolwiek rozrywek) pan porucznik zacz¡ª nas przekonywa¢, »e wªa±ciwie to
tak musi by¢ bo kto± przecie» musi pracowa¢, aby bawi¢ si¦ mógª kto±, no i w ogóle wojsko nie ma
pieni¦dzy bo taka jest sytuacja w pa«stwie i takie tam ró»ne... . Po spotkaniu nasz plutonowy,
który wszystkiego si¦ dowiedziaª stwierdziª, »e jak chcemy pªaka¢ o "rozrywki" to on nam mo»e
zapewni¢ wszelkiego rodzaju "zabawy".

Inn¡ pozytywn¡ ró»nic¡ mi¦dzy szkóªk¡ a opisywan¡ jednostk¡ byªy sanitariaty. Na kompanii
byª w¦zeª sanitarny, który posiadaª trzy natryski z... gor¡c¡ wod¡. Na szkóªce byªo to... nie
do pomy±lenia. Nie dosy¢, »e byªy wyznaczone godziny k¡pieli - najcz¦±ciej w pi¡tek mi¦dzy
godzinami 17.30 - 18.30, to w czasie tej godziny miaªo si¦ wyk¡pa¢ prawie 100 ludzi. Najcz¦±ciej
ju» po póª godzinie nie byªo ciepªej wody - poniewa» podgrzewana byªa w kotªowni, a tam ±rednio
raz na tydzie« wywalano palacza za pija«stwo. Poza tym w Olsztynie nie za bardzo przejmowano
si¦ nasz¡ wojskow¡ bielizn¡. Przez pierwsze trzy tygodnie w Olsztynie nie wymieniono nam jej
ani razu, a po tych trzech tygodniach tak wszyscy ±mierdzieli, »e przypomniaªo si¦ szefowi,
o obowi¡zku wymiany bielizny. Tutaj za± - w Zgierzu - po wykonaniu wszelkich prac, braªo
si¦ r¦cznik, mydªo i po prostu odkr¦caªo si¦ wod¦. Mo»na tak byªo sta¢ z póª godziny pod
prysznicem.

* * *
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Pierwsze sªu»by min¦ªy spokojne. Mi¦dzy pierwsz¡ sªu»b¡ a drug¡ mogªem wyskoczy¢ do
domu na staªk¦. Có» to byªo za szcz¦±cie. Widzie¢ te szare, ±mierdz¡ce ale jak»e kochane,
rodzinne miasto. W drugim tygodniu zªapaªem jeszcze sªu»b¦ na biurze przepustek. Byªo z tego
pó¹niej wiele ±miechu.

Kazano mi i±¢ na sªu»b¦, a gdy si¦ zapytaªem co si¦ tam robi odpowiedziano mi "dowiesz
si¦". Na biurze sier»ant zapytaª si¦ czy ju» tu miaªem sªu»b¦, a ja mu na to, »e jestem tu dopiero
dwa tygodnie. Zacz¡ª mnie wi¦c szkoli¢. Wszystkim sprawdza¢ przepustki, nie wpuszcza¢ bez
pozwolenia o�cera dy»urnego itp. Ja b¦d¡c pokornym uczniem nast¦pnego dnia mogªem pokaza¢
swoje nabyte umiej¦tno±ci. Nie sprawdziªem »adnej przepustki, bo jak zacz¦ªy wchodzi¢ pierwsze
konie i poprosiªem o pokazanie przepustki, to spojrzeli na siebie i buchn¦li ±miechem.

Nie zra»ony pierwszymi niepowodzeniami postanowiªem wykaza¢ si¦ przy bramie i gdy przy-
jechaª dowódca jednostki, oczywi±cie poprosiªem go o przepustk¦. Najpierw zrobiª si¦ czerwony,
a potem kazaª wezwa¢ dy»urnego biura, czyli mojego czcigodnego nauczyciela - sier»anta. Ten
spojrzaª si¦ na mnie dziwnie i kazaª otworzy¢ bram¦. No có», na temat otwierania bram wo-
jskowych nie miaªem przeszkolenia i zacz¡ªem si¦ z ni¡ po prostu szarpa¢. Sk¡d mogªem wiedzie¢,
»e nale»y najpierw przycisn¡¢ choler¦ nog¡. Moje usilne próby zauwa»yª kierowca dowódcy, wi¦c
wysiadª i jednym ruchem otworzyª diabelsk¡ bram¦. Biedny sier±ciu (sier»ant) musiaª polecie¢ na
dywanik i do ko«ca sªu»by ograniczaª konwersacje ze mn¡ - ja za to musiaªem troch¦ posprz¡ta¢
i po¢wiczy¢ otwieranie bramy, a »e dowódca jednostki nie nale»aª do ludzi z poczuciem humoru,
tego dnia caªa kadra chowaªa si¦ po k¡tach.

Przed poªudniem zacz¦li si¦ pojawia¢ ludzie, którzy okazali si¦ rezerwistami maj¡cymi odby¢
jednodniowe ¢wiczenia. Wszystko byªo by w porz¡dku gdyby nie to, »e pomyliªy im si¦ miesi¡ce
- zgªaszali si¦ o jeden miesi¡c za wcze±niej. Przyszªo ich chyba z dziesi¦ciu - jak to si¦ ludzie
garn¡ do wojska. Kilka nudnych godzin i wreszcie przyszªa godzina 17.00 czyli godzina mojej
zmiany. Przed pi¡t¡ przyszedª mój zmiennik i mogªem uda¢ si¦ na kompani¦.

* * *

Oprócz do±¢ cz¦stych i m¦cz¡cych sªu»b, do obiadu pracowaªo si¦ na tzw. "stanowiskach
funkcyjnych". M¡drze brzmi, ale jest nieciekawie jak w caªym wojsku. Po apelu porannym
udawaªo si¦ na warsztaty i zaczynaª si¦ roboczy dzie«. Nasz dowódca plutonu - chor¡»y - nale»aª
do ludzi, którzy nie posiadali zbyt du»o sympatycznych cech. W jednej chwili potra�ª z nami
porozmawia¢, za±mia¢ si¦, a ju» za moment wyci¡gaª jakie± stare przewinienie (o którym ju»
wszyscy zapomnieli) i miªa pogaw¦dka znikaªa bezpowrotnie. Zawsze rano scenariusz powtarzaª
si¦. Stawali±my w jednym miejscu w szeregu i nast¦powaª "podziaª pracy". Najcz¦±ciej byªy to
te same czynno±ci i po obdzieleniu obowi¡zkami zaczynali±my si¦ rozgl¡da¢, co by tu zrobi¢ aby
min¦ªy jako± te godziny. Oczywi±cie ja i moi koledzy jako mªodzi, je»eli ju» faktycznie co± trzeba
byªo zrobi¢, musieli±my to wykonywa¢ sami. Moja praca na tym warsztacie nie trwaªa dªugo.
Okazaªo si¦, »e jestem maªo przydatnym mechanikiem, tote» skierowano mnie do magazynu.
Tam rz¡dziª stary sier»ant, który nie jeden pªyn miaª w gardle.

Dowiedziaªem si¦, »e poprzedni chªopak, który u niego byª, wyszedª ju» do cywila, i »e
poszedª do tego magazynu jako normalny a wyszedª z zaawansowanym uzale»nieniem. Pono¢,
byª cz¦±ciej widziany pijany ni» trze¹wy. Legend¡ obrosªy opowie±ci o "knajpie pod nabojem"
i beczkach spirytusu technicznego (stykowego - do czyszczenia elementów metalowych), ile w
tym prawdy? Nie wiem. Nale»¡c do ludzi niezbyt przepadaj¡cymi za mocniejszymi trunkami,
"z pewn¡ nie±miaªo±ci¡" poszedªem do pracy w magazynie. Sier»ant wzi¡ª mnie na rozmow¦ i
próbowaª wybada¢ moje mo»liwo±ci. Stwierdziª, »e jak co± zginie to kryminaª do ko«ca »ycia, »e
do moich obowi¡zków b¦dzie nale»aªo gªównie utrzymywanie porz¡dku i napeªnianie zbiornika
umywalki wod¡, a tak»e »ebym za bardzo nie rozpowiadaª co si¦ b¦dzie tu ewentualnie dziaªo.
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Ja mu na to, »e oczywi±cie rozumiem i cho¢ nale»¦ do ludzi niepij¡cych to jednak b¦d¦ trzymaª
twarz na kªódk¦. Troch¦ go zamurowaªo, nie spodziewaª si¦, »e kto± tak mo»e z grubej rury. Zori-
entowaªem si¦, »e to byª bª¡d - aczkolwiek na dªu»sz¡ met¦ okazaªo si¦, »e post¡piªem wªa±ciwie.
Bowiem przez dwa i póª miesi¡ca gdy byªem u niego nie widziaªem go zbyt cz¦sto na rauszu.

Praca tam musz¦ przyzna¢ nie nale»aªa do uci¡»liwych. Jednak nie czuªo si¦ tam miªej
atmosfery - maªa szara kanciapa. Poza tym byªem tam sam. Przez kilka godzin siedziaªem
nie robi¡c nic i do tego nie miaªem si¦ do kogo odezwa¢. Czas dªu»yª si¦ niemiªosiernie tak,
»e wolaªem ju» mie¢ jakie± sªu»by, ni» i±¢ do magazynu. Po miesi¡cu przebywania z moim
pryncypaªem marzyªem o jakiej± zmianie, ale nie wiedziaªem jak tego dokona¢.

Ze szkóªki miaªem jeszcze do wykorzystania urlop nagrodowy (3 dni), chciaªem go wyko-
rzysta¢. Gdy dowiedziaª si¦ o tym sier»ant stwierdziª, »e b¦d¦ mu potrzebny w sobot¦ do mal-
owania jego klitki. Byªem w szoku. Kiedy ma si¦ wyj±¢ za mury i wszystko jest zaªatwione, a
tutaj wyskakuje ci taki waª to... Poszedªem na kompanie i zaªamany zacz¡ªem opowiada¢ o tym
co si¦ zdarzyªo. Powiedziano mi »ebym "go olaª" i »ebym normalnie pojechaª na ten urlop, "a
jak si¦ sier±ciu zacznie rzuca¢ to powiedz, »e byªe± wyprowiantowany". W wojsku bowiem gdy
otrzymuje si¦ PJ-tk¦ albo urlop to dostaj¦ si¦ pieni¡dze za dni nieobecne. Ja uradowany ubraªem
si¦ w mundur i powiedziawszy cyfr¦ staremu mogªem przez dziur¦ wyj±¢ na wolno±¢. Biura prze-
pustek bowiem maj¡ tak¡ wªa±ciwo±¢, »e s¡ stawiane w najmniej odpowiednim miejscu. Przez
caªy pobyt w Zgierzu mo»e z dziesi¦¢ razy wychodziªem przez biuro. Po powrocie do magazynu,
oczekuj¡c ostrej reprymendy, przygotowaªem si¦ na jak¡± kar¦. Sier»ant powiedziaª tylko "»ebym
nie przeginaª paªy, bo jak si¦ pogniewamy to b¦d¦ miaª ciepªo". Ja peªen skruchy przyst¡piªem
do ci¦»kiej pracy, której nie byªo i zacz¡ªem rozmy±la¢ o wolno±ci.

* * *

Je»eli kto± - z ciekawo±ci - wieczorem, przeszedª by pªot wojskowy i podszedª do koszarowca
mógªby usªysze¢ najcz¦±ciej: ±piewy, gªo±no nastawion¡ muzyk¦ lub krzyki »oªnierzy. Krzyki
najcz¦±ciej s¡ w stylu: "Jeden!!!" a nast¦pnie odbywaj¡ce si¦ gªo±ne odliczanie. Oznacza to,
»e stary woªa mªodego i mªody ten powinien jak najszybciej przybiec do dziadka. Có» jeszcze
mógª by usªysze¢ obserwator wieczornego »ycia wojska? D¹wi¦k tªuczonego szkªa z okrzykiem
(np. "zima 92 - cieno!!!"). Tªuczone szkªo to oczywi±cie butelki, bynajmniej nie po oran»adzie,
a okrzyk jest przedstawieniem si¦ rzucaj¡cego odno±nie przynale»no±ci falowej.

Czasami mo»na usªysze¢ wykrzykiwan¡ cyfr¦*. Usªysze¢ mo»na te» d¹wi¦k odbijaj¡cych si¦ o
podªog¦ stoªków, przewracanych ªó»ek itp. Mo»e zaobserwowa¢ tak»e »oªnierzy powracaj¡cych z
przepustek, wracaj¡cych od dziury w pªocie, a tak»e sportowo ubrane postacie (najcz¦±ciej dres
i trampki) udaj¡ce si¦ po "paliwo" dla spragnionych gardeª do pobliskiej "baby". D¹wi¦ki te
dla mªodego s¡ koszmarem, dla starego za± staj¡ si¦ niezauwa»alne. B¦d¡c na korytarzu lub w
pokoju sªyszymy do±¢ dokªadnie, co dzieje si¦ na kompanii. Korytarze s¡ dªugie i bardzo dobrze
przenosz¡ wszelkiego rodzaju haªasy i wrzaski. Bardzo trudno przyzwyczai¢ si¦ na pocz¡tku do
klimatu i atmosfery typowej dla »ycia w koszarach, pó¹niej z czasem przyzwyczajamy si¦ i sami
tworzymy ten klimat, nie zauwa»amy kiedy ze zwierzyny ªownej zmieniamy si¦ w my±liwego - z
czasem stajemy si¦ przecie» starymi »oªnierzami. Na razie jednak przybiegamy na ka»dy okrzyk
naszego starego, wsªuchujemy si¦ w odgªosy jakie wydaje koszarowiec i martwimy si¦ o to czy
noc b¦dzie spokojna, czy te» o drugiej w nocy nie b¦dziemy musieli biec po wino, albo zabawia¢
starego robi¡c pompki, ±piewa¢ z tubki pasty do z¦bów, czy te» robi¢ dzi¦cioªa*.

* * *
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Praca w moim magazynie nabieraªa rumie«ców. Kto± wymy±liª, »e trzeba przenie±¢ maga-
zyn znajduj¡cy si¦ nieopodal jednostki do innego magazynu. Zacz¦li±my wi¦c przewozi¢ ci¦»kie
skrzynie z jednego miejsca w drugie. Pomagali nam w tym »oªnierze z unitarki*, których
niedawno wcielono. Praca szªa topornie - bo albo nie byªo samochodu, albo którego± odpowiedzial-
nego czªowieka itp. Po kilku tygodniach przewieziono wszystko i nale»aªo te magazyny odpowied-
nio (regulaminowo) wyposa»y¢. Sier»ant kazaª wi¦c wykona¢ odpowiednie prace. Musiaªem
przymocowa¢ ga±nice i tablice informacyjne do ±ciany. Nie wiele my±l¡c wbijaªem gwo¹dzie gdzie
popadªo i wieszaªem "na sztuk¦" - aby tylko byªo. Tak si¦ bowiem wykonuje wi¦kszo±¢ prac w
wojsku. Wszystko byªo by dobrze gdyby nie to, »e ga±nica spadªa sier»antowi na nog¦. Musiaªem
wybija¢ dziury i gipsowa¢ je, a sier»ant postaraª si¦ abym ju» nie musiaª przychodzi¢ do jego
magazynu. Nie potrzebny mu byª "niepij¡cy studencik". Nie pasowali±my do siebie, wi¦c bez
»alu rozstali±my si¦ raz na zawsze. Wróciªem do poprzedniego warsztatu i mimo, »e tutaj trzeba
byªo bardziej ±ciemnia¢* to jednak nie byªem tam sam, a poza tym, tam te» dªugo nie zagrzaªem
miejsca.

* * *

Powoli zbli»aª si¦ czas przycinki*. Ka»dy z moich falowców (i ja te») oczekiwaª jej jak wizyty u
dentysty. Wiadomo, troch¦ poboli, ale potem b¦dzie lepiej. Którego± dnia po przyj±ciu z warty,
gdy nasz stary miaª sze±¢dziesi¡t par¦ dni do wyj±cia, poprosili±my go aby nas przyci¡ª. Nie
chciaª si¦ zgodzi¢, ale nalegali±my wi¦c wreszcie ust¡piª. Napr¦dce zrobili±my zrzut¦ i napisali±my
podanie, które jest niezb¦dne do przyci¦cia. Po tych wszystkich przygotowaniach kazano nam
si¦ przebra¢ w pid»amy i buty wojskowe. Pod pid»am¡ nie mogªo by¢ »adnej bielizny. W sumie
do przycinki byªo nas sze±ciu (jeden z mojej fali miaª wtedy sªu»b¦ na biurze przepustek, wi¦c
nie uczestniczyª w przycince, stary przyci¡ª go nast¦pnego dnia).

Wchodzili±my pojedynczo. Czekanie na swoj¡ kolej mo»na porówna¢ do czekania w poczekalni
stomatologicznej. Gdy wreszcie usªyszaªem swoje nazwisko ruszyªem. Najpierw musiaªem za-
puka¢. Zza drzwi usªyszaªem "ni»ej!", zapukaªem wi¦c ni»ej. Znowu "ni»ej!". Co do cholery -
my±l¦ sobie, ni»ej jest podªoga! Pukam wi¦c w podªog¦ - bingo! Wªa±ciwy ruch, sªysz¦ "wej±¢".
Wchodz¦ i zaczynam mówi¢ wierszyk. Jeszcze nie sko«czyªem pierwszego zdania, a tu sªysz¦
abym wyszedª - co± musiaªem zrobi¢ nie tak. Wychodz¦ i pytam si¦ kumpli. Dowiaduje si¦, »e
przy wej±ciu musz¦ skªoni¢ gªow¦ i skierowa¢ si¦ w stron¦ mojego dziadka. Próbuj¦ jeszcze raz.
Po wej±ciu skinam gªow¡ i recytuj¦ wierszyk:

Szanowny dziadku rezerwisto

ja kot szaro bury z kit¡ zadart¡ do góry

na wysoko±¢ Paªacu kultury z cyfr¡ od zajebania

prosz¦ o przyci¦cie z kota na baniaka

Po sko«czeniu wierszyka stary pyta si¦ o swoj¡ cyfr¦. Czasami pytanie to jest "ukryte" i mo»e
mie¢ form¦ np. Ile dzi± ±wieci gwiazd na niebie? albo ile jest kilometrów z Warszawy do
Szczecina? Bez wzgl¦du na to jak bzdurna b¦dzie to odpowied¹, nale»y zawsze powiedzie¢ liczb¦
dni jak¡ nasz stary jeszcze b¦dzie sp¦dzaª w wojsku.

Pada tak»e pytanie, czy aby na pewno chc¦ by¢ przyci¦ty. Wbrew bowiem ogólnemu przeko-
naniu przycinka, czy pó¹niej obcinka, nie jest obowi¡zkowa, co wi¦cej na te pasowania nale»y
zasªu»y¢, je»eli bowiem b¦dzie si¦, jak to si¦ w wojsku mówi "waliªo w chuja.", czy te» donosiªo,
wtedy nici z tradycyjnych rytuaªów. Po potwierdzeniu ch¦ci przyci¦cia zaczyna si¦ "zabawa".
Najpierw tªocz¦* cyfr¦* starego, a potem musz¦ udawa¢ maªp¦ i skaka¢ po palmie, czyli po
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ªó»kach. Do innych atrakcji nale»y umawianie si¦ z dziewczyn¡ z plakatu, robienie stonki* itd.
Ostatni punkt zabawy to pasowanie. Na ±rodku pokoju ustawia si¦ stoªki, na to nakªada si¦
prze±cieradªo i ka»e si¦ delikwentowi kªa±¢ na tak utworzonym "oªtarzu". Na udach i nerkach
kªadzione s¡ poduszki, w z¦by bierzemy regulamin i jeden ze starszych informuje nas, »e musimy
w pami¦ci liczy¢ sobie ilo±¢ otrzymanych "pasów", a po doj±ciu do 16 (nie musi to by¢ koniecznie
liczba 16) powinni±my spa±¢ na podªog¦ i krzykn¡¢ "baniak!".

Problem z liczeniem zaczyna si¦ wtedy, gdy bije co najmniej trzech - dostaje si¦ wtedy na-
jcz¦±ciej troch¦ wi¦cej. Zacz¦ªo si¦ - otrzymuje pierwsze pasy... Nie spodziewaªem si¦, »e tak
bardzo b¦dzie bolaªo. Zaciskam z¦by na regulaminie i licz¦ w pami¦ci. Czas zatrzymuje si¦
w miejscu, ból narasta, a to dopiero poªowa... Wreszcie nast¦puje wymarzone 16 i turlam si¦
na podªog¦ i troch¦ nie±miaªym gªosem obwieszczam caªemu ±wiatu, »e staªem si¦ baniakiem*.
Wstaj¦. Musz¦ jeszcze popu±ci¢ jedn¡ dziur¦ w opinaczach, wypi¢ ¢wier¢ szklanki wódki i wyj±¢.
Wchodzi nast¦pny "pacjent". Ja udaj¦ si¦ na czaty. Caªy czas bowiem, kto± obserwuje, czy
nie idzie jaka± niepo»¡dana osoba. Po sko«czeniu cz¦±ci o�cjalnej nast¦puje zbiórka i odczytany
zostaje rozkaz nocny. Dowiadujemy si¦ jakie prawa nam przysªuguj¡. S¡ to m.in.: jedna bo-
jówka* na pasie, cywilne majtki i skarpetki, le»enie na ªó»ku "z uziemieniem" czyli jedna noga
zawsze musi by¢ na podªodze. Po odczytaniu rozkazu dostajemy po jednej bojówce i ogªoszone
jest zawieszenie fali*. Impreza trwa do wczesnych godzin rannych.

* * *

Do innych zabaw dziadków nale»¡: dyskoteki*, zaj¡czki*, szafy graj¡ce* itd. Wszystko
zale»y od inwencji i wyobra¹ni. Najwi¦ksz¡ przyczyn¡, cho¢ nie jedyn¡, wszystkich "zabaw",
które cz¦sto nie s¡ zabawne, nawet dla niektórych starszych »oªnierzy, jest wszechogarniaj¡ca
nuda. Inne powody do alkohol, tradycja, a tak»e zwykªa mentalno±¢ »oªnierzy. Jednak nuda jest
czynnikiem najwa»niejszym.

Przytocz¦ taki przykªad: Gdy przybyªem do jednostki, po szkóªce, byªa ona bardzo liberalna
- nikt za bardzo nie przejmowaª si¦ co robi¡ »oªnierze po poªudniu, nie byªo »adnych nadzorów,
po apelu poªudniowym mo»na byªo bez »adnych przeszkód wyj±¢ na staªk¦*. W tamtych czasach
nie wychodziªy na jaw »adne sygnaªy o naruszeniach stosunków mi¦dzyludzkich i mog¦ osobi±cie
po±wiadczy¢, »e nikomu si¦ zbytnio nie chciaªo wygªupia¢ w nocy, gdy» byªo si¦ zm¦czonym po
przepustce i szªo si¦ po prostu spa¢. Oczywi±cie nie znaczy to, »e zabaw nie byªo w ogóle, ale
byªo ich zdecydowanie mniej. Zostaªy speªnione dwa podstawowe warunki braku zainteresowania
"zabawami":
� Wi¦kszo±¢ mieszkaªa w okolicy - pobory terytorialne - Czyli miaªa po co wychodzi¢ na prze-

pustk¦ - chocia»by do dziewczyny. Komu bowiem b¦dzie si¦ chciaªo wychodzi¢ na przepustk¦
do obcego miasta bez pieni¦dzy?

� Nie byªo zbytnich utrudnie« z wychodzeniem na przepustki. Wystarczyªo si¦ wypisa¢ w
"ksi¡»ce wychodz¡cych z koszar" (cho¢ i to nie zawsze) i pryska¢ w cywilkach przez pªot (w
cywilkach mªodzi mog¡ wychodzi¢ po obcince*).

Jakie byªy tego konsekwencje? ano takie, »e ludzie nie dziczeli. Je»eli kto± bowiem posiedzi
kilkana±cie popoªudni nie maj¡c czym si¦ zaj¡¢, to staje si¦ zgry¹liwym, sfrustrowanym byd-
lakiem, który zrobi wszystko aby wyla¢ z siebie caªy »al do otaczaj¡cego ±wiata. Je»eli ju» musz¡
by¢ pobory przymusowe to nale»y traktowa¢ »oªnierzy jak »oªnierzy zawodowych. Oczywi±cie
nie mówi¦ tu o pªacy (to jest nierealne), ale w czasie pokoju »oªnierze nie musz¡ siedzie¢ w
koszarach. Niech zostaje tylko niezb¦dna sªu»ba i ci którzy nie maj¡ dok¡d pój±¢ (tacy te» s¡),
a reszta niech po obiedzie idzie do domu i niech przychodzi rano nast¦pnego dnia. Wiem o tym,
»e tutaj te» nale»y speªni¢ par¦ warunków, ale zapewniam, »e rozwi¡»e to szereg bardzo wa»nych
problemów, a i samobójczych prób b¦dzie mniej.
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* * *

�oªnierze od czasu do czasu otrzymuj¡ "wiele atrakcji". Jedn¡ z nich jest tzw. marsz
kwartalny. Teoretycznie powinien odbywa¢ si¦ on, jak nazwa wskazuje, co trzy miesi¡ce, ale
zale»y to od dowódcy kompanii (s¡ tacy, którzy nigdy nie byli na takim marszu). Rano przed
godz. 6.00 ogªaszany jest alarm i po kilku minutach bieganiny wszystko si¦ uspokaja, a »oªnierze
id¡ na ±niadanie. Po ±niadaniu wszyscy wychodz¡ i id¡ pieszo ok. 20 km Na pocz¡tku jest wiele
rozmów, dowcipów i »artów, ale ju» po kilku kilometrach zaczyna ci¡»y¢ karabin i heªm, a upaª
staje si¦ nie do zniesienia. Czasami, ju» za miastem, gdy ju» nikt nie widzi »oªnierzy, konie
wpadaj¡ na pomysª aby "przeszkoli¢" wychowanków w terenie.

Jest maska p-gaz, nieraz OP-1*, bieg, czoªganie, ±wiece dymne, bieg, czoªganie... . Potem
nie mo»na ode ssa¢ maski od twarzy. Po doj±ciu do celu odbywa si¦ strzelanie ¢wiczebne (do
ukazuj¡cych si¦ �gur). Powrót odbywa si¦ najcz¦±ciej ju» w samochodzie.

* * *

Podczas marszu mo»na zauwa»y¢ kilka wa»nych szczegóªów. Jednym z nich jest kondycja
�zyczna »oªnierzy zawodowych. O kondycji »oªnierzy sªu»by zasadniczej nie b¦d¦ tu pisaª, ze
wzgl¦du na to i» ten problem jest cz¦sto poruszany w mass mediach, a o kondycji »oªnierzy
zawodowych mo»na usªysze¢ bardzo rzadko. Jednym zdaniem mo»na powiedzie¢, »e jest ona
bardzo sªaba. W czasie marszu przez caªy czas byªo z nami dwóch »oªnierzy zawodowych, a
reszta raczyªa si¦ piwkiem w samochodzie i byªa bardzo zm¦czona po przej±ciu 5 kilometrów.
�oªnierze zawodowi raz na rok maj¡ sprawdziany �zyczne i mo»na si¦ wtedy nie¹le u±mia¢. W
czasie biegu dochodzi do peªnej wspóªpracy zawodników z kibicami. Ci drudzy na trasie cz¦sto
stoj¡ z rowerami i pomagaj¡ jak umiej¡ swoim kolegom z pracy. Oczywi±cie ka»dy kombinuje
jak umie, ale nie chc¦ my±le¢ co by si¦ dziaªo gdyby (odpuka¢) wybuchªa wojna.

* * *

Obcinka* odbywa si¦ wtedy gdy nasz dziadek ma 30 dni do wyj±cia. Jest bardzo podobna
do przycinki, z tym »e trwa dªu»ej i dostaje si¦ wi¦cej pasów. Po obcince nie musimy ju»
obsªugiwa¢ starych, mo»emy udawa¢ si¦ na przepustki w ubraniach cywilnych a naszym jedynym
obowi¡zkiem jest dalej sprz¡tanie. Sprz¡ta tak dªugo jak nie ma »oªnierzy mªodszych. Mój pobór
sprz¡taª do 11-stego miesi¡ca sªu»by, ale zwykle ju» po 8-±miu/9-ciu miesi¡cach przychodz¡ nowe,
mªode siªy. Po obcince zaczyna si¦ nowy etap w naszej "karierze" wojskowej. Jeste±my ju» na tyle
do±wiadczeni, »e kadra cz¦±¢ bardziej odpowiedzialnych obowi¡zków przekazuje nam - »oªnierzom
"±rednio starym". Sªu»by dla starych »oªnierzy staj¡ si¦ rzadko±ci¡, za to popijawy staj¡ si¦ coraz
cz¦stsze. �ycie na sªu»bach staje si¦ bardzo m¦cz¡ce.

* * *

Jak ju» wspominaªem wcze±niej, zostaªem na szkóªce awansowany na starszego szeregowego.
Jedyn¡ zalet¡ tego "wyró»nienia" byªo to, »e dostawaªo si¦ troch¦ wy»szy »oªd. Ale gdybym
wiedziaª co czeka mnie w przyszªo±ci z powodu jednej belki na pagonie... . Z perspektywy czasu,
mimo »e s¡ i miªe wspomnienia, za nic nie chciaªbym znowu mie¢ sªu»b podo�cera dy»urnego
kompanii. Pierwsze sªu»by nie zapowiadaªy niczego strasznego. Odbywaªem je najcz¦±ciej z
soboty na niedziele, czyli wtedy gdy nie ma zbyt du»o »oªnierzy na kompanii. Ale nie trwaªo to
dªugo. Rozpocz¡ªem tak»e sªu»by w tygodniu.
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Przed obj¦ciem sªu»by odbywa si¦ tzw. instrukta». Pierwsze moje instrukta»e byªy ±mieszne.
Szef nie zawracaª sobie nami gªowy, ale gdy pó¹niej zacz¦ªy si¦ kontrole, instrukta»e odbywaªy
si¦ w miar¦ regularnie. Na instrukta»u kadra zwykle nie wysila si¦ i po prostu pyta regulaminów
i okre±lonych zachowa«.

Po instrukta»u mo»na jeszcze odpocz¡¢. W naszej jednostce sªu»b¦ zaczynaªo si¦ o godzinie
14.00 i o tej porze zakªada si¦ biaªo-czerwon¡ opask¦ na rami¦, lub klips z napisem "sªu»ba
dy»urna" na lew¡ pier±, a o godz. 16.00 idzie na odpraw¦ sªu»b i wart. Na odpraw¦ przy-
chodzi o�cer dy»urny i jego pomocnik. Od o�cera zale»y ile odprawa b¦dzie trwaªa. Byli tacy,
którzy puszczali nas po 15 minutach, a bywaªo tak, »e nale»aªo przesta¢ i ponad godzin¦. Na
pocz¡tku baªem si¦, »e nie odpowiem wªa±ciwe na pytanie, lub co± b¦dzie nie tak i mnie ukarz¡ -
mo»na bowiem podpa±¢ za wszystko: wªosy za dªugie, nieogolona twarz, brudne buty lub moro,
niepewno±¢ w czasie odpowiedzi. Pytania si¦ powtarzaj¡, tak »e po kilku razach mówimy co
nale»y. Sekret wªa±ciwych odpowiedzi polega bowiem na sprawieniu takiego wra»enia jakby±my
umieli wszystko na pami¦¢, tak naprawd¦ nie umiej¡c nic. Sami pomocnicy o�cerów (o�cer
sprawdza warty), cz¦sto nie znaj¡ na pami¦¢ kilku kartek regulaminów. My za± robi¡c dobr¡
min¦ do zªej gry, udajemy facetów, którym nic nie mo»na zarzuci¢. Osobi±cie nigdy nie umiaªem
na pami¦¢ wszystkich potrzebnych rzeczy z regulaminu, a tylko mniej wi¦cej o co w nich chodz-
iªo, ale zaczynaªem szybko recytowa¢ powtarzane w kóªko kwestie i po wyrecytowaniu trzech
czy czterech zda« pomocnik przerywaª mi i pytaª nast¦pnego. Oczywi±cie, nie zawsze si¦ to
sprawdzaªo, ale w zdecydowanej wi¦kszo±ci zdawaªo egzamin.

Odprawy bywaªy ªatwe i trudne. Zale»aªo to od osoby i humoru o�cera dy»urnego. Bywaªo
tak, »e nikt nas nie pytaª, tylko sprawdzono nasz wygl¡d, a bywaªo i tak, »e trzeba byªo biegn¡c
na kompani¦ aby doczyta¢ regulaminy, napr¦dce ostrzyc wªosy czy wymieni¢ czapk¦. Bardzo
cz¦sto stoi si¦ na odprawie, mimo »e ju» wszystko zostaªo sprawdzone, ale dajmy na to jeden z
wartowników miaª brudn¡ bro« i musiaª j¡ wyczy±ci¢ na kompanii.

Teoretycznie za nie przygotowanie o�cer mo»e nie dopu±ci¢ do sªu»by, ale zdarza si¦ to bardzo
rzadko i cz¦±ciej delikwent b¦dzie biegaª w nocy do o�cera, ni» miaªby kto± za niego obej-
mowa¢ sªu»b¦. Po odprawie idziemy na kompani¦ i przyst¦pujemy do "peªnienia obowi¡zków".
Wypisujemy kilka kwitów. Patrzymy kto jeszcze zostaª na kompanii i wypisujemy w ksi¡»ce
wychodz¡cych z koszar te nazwiska, które mo»na wypisa¢. Reszt¦ musimy "kry¢" - czyli udawa¢
»e s¡ obecni. Wi¡»e si¦ z tym pewne ryzyko, ale lepiej o tym nie my±le¢ i tak nic nie mo»emy
zrobi¢. Zaprowadzamy resztki, które zostaªy na kolacj¦, a po kolacji zarz¡dzamy sprz¡tanie
rejonów. Do godziny 21.30 powinni wszyscy powróci¢ z przepustek, ale jak to w »yciu bywa,
ludzie spó¹niaj¡ si¦ troch¦ i s¡ powodem powstawania siwych wªosów. Je»eli tym, którzy s¡ w
ksi¡»ce nie wypisani co± by si¦ staªo to podo�cer mo»e nawet wyl¡dowa¢ w wi¦zieniu. Miaªem
na pocz¡tku wakacji tak¡ sªu»b¦ w czasie której nie wypisaªem kilku »oªnierzy, a po 21.30 jeszcze
ich nie byªo. Dostaªem tak»e sygnaª, »e na dziurach ªapi¡. Poza tym na kompanii odbywaªa si¦
regularna popijawa. Po zapytaniu si¦ starszych co mam zrobi¢, poradzono mi »ebym ich wypisaª.
Zrobiªem to w ostatniej chwili - na kompani¦ wszedª o�cer dy»urny. Miaªem wtedy pecha, byª
to bardzo niesympatyczny porucznik. Pochodziª po korytarzu i przygl¡daª si¦ porz¡dkom. Na
szcz¦±cie ±piewy ucichªy i wszystko sko«czyªo by si¦ szcz¦±liwie, gdyby nie mój kolega, który
wróciª z przepustki i jak gdyby nigdy nic wszedª na kompani¦ nie rozgl¡daj¡c si¦. Porucznik
zobaczyª go i zawoªaª. Tamten podszedª i musiaª pokaza¢ ksi¡»eczk¦ wojskow¡, a ja ksi¡»k¦
wychodz¡cych z koszar. W ksi¡»ce byªy wypisane jeszcze trzy osoby, które nie powróciªy z
przepustki. Porucznik spisaª nazwiska i sobie poszedª.

Do 22.00 wróciªy jeszcze dwie osoby, ale ci¡gle nie byªo trzeciego. Byª nim mªody z wiosny,
który wyszedª na swoj¡ pierwsz¡ staªk¦*. Wszyscy podo�cerowie po capstrzyku* udaj¡ si¦ do
o�cerki zda¢ meldunek. U mnie ci¡gle nie byªo tego jednego. Na kompanii zacz¦to kombinowa¢
»eby nic si¦ nie wydaªo. Okoªo 24.00 zjawiª si¦ brakuj¡cy mªody - peªen wigoru i niezbyt zdrowego
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oddechu. Starzy wzi¦li go w obroty - tªoczenie*, odpoczynek*, tªoczenie, odpoczynek itd. Urad-
zono, »e pójdzie delegacja do o�cera i poprosi go o to »eby nic nie mówiª, a oni za to naprawi¡
dziur¦ w pªocie. O�cer zgodziª si¦, chªopaki dziur¦ zaªatali, a rano chor¡»y, który zast¦powaª
dowódc¦ kompanii na powitanie powiedziaª mi, »ebym si¦ szykowaª do aresztu. Tak o to mo»na
wierzy¢ koniom. I za co »oªnierze maj¡ ich lubi¢? Wyja±nienia trwaªy ze 3 godziny. Najpierw
dowiedziaªem si¦, »e mój czyn kwali�kuje si¦ pod prokuratora, bowiem Zgierz le»y na wzgórzu
i jest susza, a ja dopu±ciªem do tego, »e nie byªo stanu (odpowiedniej liczby »oªnierzy obecnych
na kompanii - s¡ bowiem okre±lone odpowiednie limity procentowe, aby zachowa¢ tzw. gotowo±¢
bojow¡) i gdyby co± zacz¦ªo si¦ pali¢, to nie miaª by kto gasi¢. Ja na swoj¡ obron¦ nie miaªem
zbyt wiele - udowodniªem, »e stan byª zachowany, nic si¦ nie zapaliªo, a poza tym wody nam
nie brak. Dowiedziaªem si¦ wi¦c, »e nikt nie pozwoliª mi wypuszcza¢ nikogo na staªk¦. Zawsze
znajdzie si¦ co± co sprawi, »e mo»na ci¦ ukara¢. Jednak moja obrona daªa jakie± wyniki. Do
raportu* stan¡ªem dopiero dwa tygodnie pó¹niej i dostaªem tylko upomnienie.

* * *

W ci¡gu mojego pobytu w wojsku, miaªem okoªo 50 sªu»b podo�cera z tego spokojnych
mogªem doliczy¢ si¦ na palcach. S¡ one bardzo stresuj¡ce i niewdzi¦czne. Nie dosy¢, »e trzeba
si¦ martwi¢ o wszystko, o to »eby to co dzieje si¦ na kompanii nie wyszªo poza jej mury, nie
mo»na si¦ wyspa¢, trzeba ci¡gle by¢ na nogach, chodzi¢ wieczorem i wczesnym ranem do o�cera i
speªnia¢ jego - czasem dziwne - zachcianki, to jeszcze rano gdy przychodzi kadra mo»na usªysze¢
tylko opierdol. Mo»na jeszcze zrozumie¢, »e sªu»by s¡ ci¦»kie, wiadomo, nie s¡ stworzone dla
przyjemno±ci, ale bardzo cz¦sto mo»na zauwa»y¢ dziwn¡ dysproporcj¦. Sªu»by nie s¡ rozdzielone
równo.

W mojej kompanii, swego czasu byª niedobór starszych szeregowych - kaprali nie byªo w
ogóle. Zwykªy szeregowy miaª tylko sªu»b¦ dy»urnego, która wªa±ciwie jest maªo odpowiedzialna
- i tak za wszystko odpowiada podo�cer. Nie dosy¢, »e sªu»by te miaª l»ejsze to jeszcze miaª
je o wiele rzadziej. Dochodziªo do takich sytuacji, gdzie sprytny dy»urny przespaª caª¡ swoj¡
sªu»b¦ (oczywi±cie w nocy si¦ zmieniali±my) a podo�cer musiaª siedzie¢ przy biurku, gdy» baª
si¦ wpa±¢. Zawsze bowiem, je»eli jest si¦ obarczonym zbyt du»ym ci¦»arem odpowiedzialno±ci,
zaczyna odgrywa¢ rol¦ zwykªy strach i jest on tym wi¦kszy i wi¦kszy jest sta» w wojsku. Za
mªodego cz¦sto olewaªo si¦ wiele spraw, które z czasem, mimo woli, staªy si¦ wa»ne, a wielu
kolegów (zwªaszcza tych, którzy nie mieli sªu»b podo�cera) stwierdzaªo z przek¡sem, »e si¦ za
bardzo przejmujemy. Sªu»by podo�cera byªy ró»ne. Najgorsze byªy te po »oªdzie i wtedy gdy
wychodzili do cywila. Co si¦ wtedy dziaªo. Miaªem ch¦¢ rzuci¢ wszystko w diabªy i uciec gdzie±
daleko. Noce jako± mijaªy, a szef rano cz¦sto dziwiª si¦ dlaczego "nie wygl¡dam ±wie»o?" - co on
sobie my±laª, »e jestem na cholernych wakacjach?

Wiele te» mo»na na sªu»bach zobaczy¢: sikaj¡cych na ±wietlicy, rzygaj¡cych na ªó»ka, skakaj¡cych
z okna na "cztery ªapy", pijanych o�cerów - nie maj¡cych siªy chodzi¢, bij¡cych si¦ na korytarzu,
zawody mªodych w wy±cigach, golasów, a przede wszystkim pijanych i wydzieraj¡cych si¦ debili.

* * *

Oprócz opisanych ju» sªu»b podo�cera dy»urnego kompanii i warty mo»na zaªapa¢ si¦ tak»e
na inne sªu»by. Wymieni¦ i opisz¦ te najbardziej pospolite, odbywane w wi¦kszo±ci jednostkach
przez »oªnierzy sªu»by zasadniczej czyli pospolitych "szwejów".
� Dowódca pododdziaªu alarmowego - Jest to dziwna sªu»ba. Na szkóªce gdzie± wyczy-

taªem, »e sªu»b¦ t¦ powinien trzyma¢, co najmniej »oªnierz zawodowy z korpusu chor¡»ych,
ale to zwykli szeregowi musieli przyjmowa¢ t¦ powinno±¢. Nie jest to ci¦»ka sªu»ba, a jej
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uci¡»liwo±¢ polega gªównie na uczestnictwie w odprawie sªu»b. Czasami o�cer dy»urny ogªasza
próbny alarm i trzeba i±¢ z pododdziaªem pod o�cerk¦, ale nie trzeba si¦ zbytnio ±pieszy¢ -
jest na to 20 minut. Pododdziaª alarmowy bardzo cz¦sto jest wykorzystywany do innych prac.
Na szkóªce np. obieraª ziemniaki, a w jednostce w Zgierzu rozªadowywaª w sylwestra wagon
kolejowy, budowaª kort tenisowy, a jedn¡ z bardziej oryginalnych prac byªo zabijanie mrówek
na jadalni... saperkami. Pododdziaª alarmowy liczyª u nas 10 osób (razem z dowódc¡). Jest
to jedna z nielicznych sªu»b, gdzie »oªnierze j¡ peªni¡cy ±pi¡ caª¡ noc.

� Pomocnik o�cera dy». PKT* - Z t¡ sªu»b¡ jest ró»nie w ró»nych jednostkach. Trzymaj¡
j¡ kierowcy. Generalnie mo»na powiedzie¢, »e zale»y ona od o�cera dy». parku. O�cera parku
mo»e trzyma¢ chor¡»y z którym mo»e by¢ ró»nie, lub plutonowy, który cz¦sto bywa naszym
rówie±nikiem. Koledzy ró»nie wypowiadali si¦ na temat tej sªu»by. Wi¦cej si¦ ±pi w nocy, ni»
w innych sªu»bach, gdy» zwykle na PKT jednocze±nie peªni sªu»b¦ trzech »oªnierzy (oprócz
weekendów). Praktycznym obowi¡zkiem pomocnika jest otwieranie i zamykanie bramy. Po-
mocnik nie chodzi na odprawy.

� Pomocnik dy»urnego biura przepustek - Je»eli kto± byª w odwiedzinach u kogo± w
wojsku, to wªa±nie z t¡ osob¡ spotyka si¦ najcz¦±ciej na pocz¡tku. To jest ten go±¢, który
podnosi telefon i próbuje odszuka¢ naszego pupilka. Jest to sªu»ba trudna dla »oªnierzy
mªodych, gdzie bardzo ªatwo popeªni¢ gaf¦. Biuro przepustek jest bowiem newralgicznym
punktem. W razie kontroli, osoby inspekcyjne najpierw stykaj¡ si¦ z obsad¡ biura przepustek,
potem wykonywany jest telefon i wszyscy wszystko ju» wiedz¡. Sªu»ba do±¢ uci¡»liwa, ale
mo»e zdarzy¢ si¦, »e minie bez wi¦kszych niespodzianek. PDBP nie chodzi na odprawy.

� Dy»urny stoªówki »oªnierskiej - Jest to jeden z wielkich (obok podo�cera dy». komp.)
kozªów o�arnych, który nie mog¡c zrobi¢ wiele, zbiera ci¦gi od wszystkich koni. Sªu»ba ta
polega na rz¡dzeniu w kuchni »oªnierskiej, ale jak »ycie pokazaªo, s¡ to rz¡dy z cyklu "jakby±
mógª...". Dosy¢ niewdzi¦czna sªu»ba. Stoªówki, a zwªaszcza ich zaplecza maj¡ tendencje do
ponurego wygl¡du. Peªni¡c sªu»b¦ w kuchni mo»na napatrze¢ si¦ na ró»ne, dziwne technologie
tworzenia posiªków, a zwªaszcza na skªadniki tej»e »ywno±ci. Potem ju» tylko nale»y wyª¡czy¢
zdrowy rozs¡dek i... . Tak naprawd¦ »oª¡dek ludzki mo»e naprawd¦ bardzo du»o znie±¢.
Jedna z nielicznych sªu»b, gdzie ±pi si¦ caª¡ noc. DS� uczestniczy w odprawie.

� Dy»urny izby chorych - Jedna z wi¦kszych fuch w wojsku. Jedyn¡ wad¡ tej sªu»by jest to,
»e jest ona praktycznie peªniona co 24 godziny. Na izbie znajduje si¦ najcz¦±ciej tylko dwóch
sanitariuszy. Sanitariusze, jako nieliczni nie mieszkaj¡ w koszarowcu - ±pi¡ na izbie. �ycie
na izbie to inny wymiar wojska, dlatego nie b¦d¦ go opisywaª, gdy» mog¦ by¢ pos¡dzony o
nieznajomo±¢ rzeczy. Jedna z nielicznych sªu»b, gdzie ±pi si¦ caª¡ noc. DICh uczestniczy w
odprawie.

� Dowódca pogotowia przeciwpo»arowego - Ju» sama nazwa wskazuje, »e jest to ±mieszna
sªu»ba, która polega gªównie na uczestnictwie w odprawie w heªmie i w pasie stra»ackim, a
tak»e napisaniu meldunku o stanie zabezpieczenia p.po». (cokolwiek by to znaczyªo). Latem
dochodzi jeszcze jeden obowi¡zek - polewania z w¦»a stra»ackiego bardziej niebezpiecznych
miejsc (magazyn paliw itp.). W soboty cz¦sto bywaªo tak, »e "stra»ak" po odprawie ciskaª
heªm w k¡t, przebieraª si¦ i wychodziª na przepustk¦. Jedna z l»ejszych sªu»b, mo»na sobie
w nocy pospa¢.

� �¡cznik o�cera dy»urnego jedn. - Z t¡ sªu»b¡ te» jest ró»nie. Na szkóªce ª¡cznik przeby-
waª na biurze przepustek i tam peªniª sªu»b¦, w Zgierzu za± trzymaª jednocze±nie sªu»b¦
dy»urnego klubu »oªnierskiego i sªuchaª gªównie o�cera wychowawczego (dawniej polity-
cznego). Jego wªa±ciwe obowi¡zki to sprz¡tanie klubu, terenu wokóª klubu, a tak»e w¦drówki
do pobliskiego kiosku po bardzo cenn¡ pras¦ wojskow¡. Odpowiadaª tak»e za rzeczy w klu-
bie. Doszªo kiedy± do przypadku, »e chciano obci¡»y¢ »oªnierza peªni¡cego sªu»b¦ za brak
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komputera, który gdzie± nagle znikn¡ª. �¡cznik uczestniczy w odprawie i ±pi w nocy (chyba,
»e zmienia tak»e »oªnierzy na biurze przepustek).

� Kierowca pojazdu alarmowego - Sªu»b¦ t¦ trzymaj¡ kierowcy. S¡ to szoferzy, którzy
musz¡ by¢ do dyspozycji 24 godziny na dob¦. Nie jest to ci¦»ka sªu»ba póki s¡ zmiany, ale
cz¦sto dochodziªo do sytuacji, gdzie takowej brakowaªo i czªowiek, który przyj¡ª t¦ sªu»b¦,
trzymaª j¡ non-stop kilka tygodni. Trudno si¦ wyspa¢ w nocy, gdy» o�cer dy»urny ma cz¦sto
wyjazdy i po póªnocy. Niezªa sªu»ba dla mªodego »oªnierza, bo mo»e on spa¢ na PKT i nie
musi przebywa¢ na kompanii. Tam bowiem dla niego nie ma zbyt interesuj¡cych rzeczy.

Do tej listy dochodzi jeszcze dy»urny kompanii* i sªu»ba w kuchni - nakrywka* opisane w sªown-
iczku na ko«cu ksi¡»ki.

* * *

Nadchodzi wreszcie czas gdy nasi starzy wychodz¡ do cywila. Jest to jeszcze jeden powód do
wielkiego ±wi¦towania. W nocy raczej si¦ nie po±pi. Bibki trwaj¡ do biaªego rana, a uczestników
trudno dobudzi¢ na apel poranny. U nas na kompanii, z racji tego, »e byª tylko jeden stary,
odbyªo si¦ bez wi¦kszych imprez - zwªaszcza po tym jak jeden ko« wylaª "cenny" pªyn do kosza
na ±mieci - sprawdzaj¡c w ten sposób szczelno±¢ pojemnika.

W czasie ostatniego obiadu na stoªówce, »oªnierze wychodz¡cy do cywila »egnaj¡ si¦ wojskiem
wal¡c z caªej siªy metalowymi tacami lub stoªkami o blat stoªu. Huk jest wielki, a i niejeden stóª
p¦ka podczas pukania. Wypowiadane s¡ sªowa na które czekaªo si¦ bardzo dªugo: "Za obiadek
dzi¦kujemy, ju» nast¦pny w domu zjemy!". W dzie« w którym mój stary wychodziª miaªem
sªu»b¦. Od rana przebrany byª w ubranie cywilne i bª¡kaª si¦ po korytarzu, a ja uzmysªawiaªem
sobie, »e za par¦ godzin b¦dzie wolny. Szybko policzyªem swój czas jaki musz¦ jeszcze odsªu»y¢
- 1 rok - i có»... zaªamaªem si¦. Z drugiej strony mªodzi ciesz¡ si¦ gdy ich starzy wychodz¡ do
cywila, poniewa» nie musz¡ ju» patrze¢ na ludzi, którzy im si¦ zbyt miªo nie kojarz¡. Pozostaje
jednak »al »e trzeba tu zosta¢ jeszcze tak dªugo. Mój stary popoªudniu zaªo»yª chust¦ i ze swoimi
kolegami wyszedª za bram¦, On ju» byª wolny, my zostali±my. Dla mojej fali zacz¦ªa si¦ nowa
era.



CZAS PO�REDNI

Kilka dni po tym, jak mój "dziadek" wyszedª do cywila, zdecydowaªem si¦ wykorzysta¢
taryf¦* - czyli 15 dni urlopu wypoczynkowego. Dla przebywaj¡cych w wojsku 15 dni na wolno±ci
to bardzo dªugo. Na wolno±ci jednak czas pªynie o wiele szybciej. Po kilku dniach odpoczywa-
nia zapominamy o wojsku, a pewnego dnia przypominamy sobie, »e musimy znowu wraca¢ do
"naszego drugiego domu". Powoli ko«cz¡ si¦ wakacje. Dla wielu »oªnierzy oznacza to wyjazd na
poligon. Póki co trwaj¡ przygotowania do "wielkiej zabawy w wojn¦". Konie biegaj¡, zaªatwiaj¡,
siedz¡ po nocach, wypisuj¡ kwity - Tak, to powa»na sprawa. Ze wzgl¦dów oszcz¦dno±ciowych,
poligon przez pierwsze dwa tygodnie odbyª si¦ na pobliskim o±rodku ¢wiczebnym, a dopiero
potem wi¦kszo±¢ miaªa rozjecha¢ si¦ po caªej Polsce. Z pewnym zainteresowaniem oczekiwaªem
poligonu. Mo»e b¦d¡ dzia¢ si¦ tam jakie± ciekawe rzeczy? Mo»e co± si¦ ruszy? Mo»e zobacz¦
sceny jak z �lmu wojennego... Nic z tych rzeczy. Poligon to jedna wielka m¦czarnia, je»eli nie
psychiczna to �zyczna. Je»eli nie ma nic do roboty to mo»na umrze¢ z nudów. Z drugiej strony
je»eli ju» co± trzeba zrobi¢, to trzeba tak pracowa¢, »e pot leje si¦ po jajach... ale zacznijmy od
pocz¡tku.

* * *

Oczywi±cie, jak wszystkie wa»niejsze imprezy w wojsku, tak»e i pocz¡tek poligonu zacz¡ª si¦
we wczesnych godzinach rannych, ogªoszeniem alarmu. Przezornie wi¦kszo±¢ wcze±niej przygo-
towaªa sobie caªe oporz¡dzenie, tak wi¦c w miar¦ szybko opu±ciªa koszarowiec. Potem ±niadanie,
uroczysty apel i gotowi jeste±my do wielkiej wojny. Idziemy na park techniczny - tzn. miejsce
gdzie stoj¡ nasze samochody. Wchodzimy na kipy i... czekamy dwie godziny. Wreszcie otwieraj¡
bramy i wyruszamy w nieznane.

Po przejechaniu kilku kilometrów pierwsza awaria. Urwaª si¦ waª od wyci¡garki. Kolumna
zatrzymuje si¦. Dziwne. Taki waª nie powinien si¦ urwa¢ - no, ale to sprz¦t wojskowy, tu wszystko
jest mo»liwe. �eby tylko podwozie nie p¦kªo... cholera nie napisaªem testamentu... ale przecie»
i tak nic nie mam - Od»ywam, chocia» pluj¦ sobie w twarz, »e nie po»egnaªem si¦ z rodzin¡.
Mimo, tych jak»e wa»nych dylematów, jako± udaªo nam si¦ dojecha¢ do celu. Mówiono pó¹niej,
»e to dzi¦ki maªej odlegªo±ci i du»emu szcz¦±ciu. Z powrotem i tak poªowa ma wraca¢ na holu.
Ustawiaj¡c odpowiednio samochody utworzyli±my co± na ksztaªt obozu. Samochody nakryto
siatkami maskuj¡cym i to byª koniec pracy.

Okazaªo si¦, »e na poligonie tak»e s¡ sªu»by (zreszt¡, mo»na si¦ byªo tego spodziewa¢) . Noce
s¡ zimne i dªugie. Nie mo»na doczeka¢ si¦ zmiany. Tak si¦ dziwnie zªo»yªo, »e sªu»by maj¡
tylko mªodzi. No tak, znowu pisarz i stara tradycja. Zostaªem dy»urnym TSD (w wojsku mo»na
zetkn¡¢ si¦ z wieloma skrótami - czasami bardzo dziwnymi). Moja rola polegaªa gªównie na
utrzymywaniu porz¡dku w samochodzie i wokóª niego. Od czasu do czasu wpadaª do mnie jaki±
ko«, opieprzaª mnie i wychodziª, ale tak w ogóle to miaªem spokój. Radio, magnetofon, ksi¡»ka
i czas jako± leciaª. Przez tydzie« przeczytaªem trylogi¦ Tolkiena.

Moi koledzy, jako »e byªo ciepªo i sªonecznie, chowali si¦ po lasach i spali. Tak min¦ªo pierwsze
kilka dni. Jedli±my z mena»ek. Jedzenie byªo takie sobie. W lesie i tak wszystko smakuje,
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zwªaszcza, jak si¦ caªy dzie« siedzi na powietrzu. Wieczorem wszyscy udawali si¦ do kantyny
i "klubu »oªnierskiego", gdzie mo»na byªo po raz setny zobaczy¢ na wideo "Koszmar z ulicy
wi¡zowej", po»yczy¢ jak¡± star¡ ksi¡»k¦, czy wypi¢ piwo. Piwo pijaªo si¦ nie tylko w kantynie.
Wysyªano wi¦c ludzi po zªocisty napój, a ci w ilo±ciach hurtowych wynosili je z kantyny.

Którego± razu, gdy z kantyny wychodziª mój kumpel, zatrzymaª go wy»szy o�cer, liniowiec
- Jedna z wi¦kszych eminencji wojskowych. Wygl¡d mojego kolesia nie byª podobny do tego co
przewiduje regulamin; sze±¢ póªlitrowych piw za pasem i cztery w r¦kach - jak rewolucjonista
meksyka«ski. Kapitan kazaª mu postawi¢ wszystkie piwa. Kolega znaj¡c kapitana pogodziª si¦
ze strat¡ browaru, ale ten b¦d¡c widocznie w dobrym humorze powiedziaª, »e mo»e wzi¡¢ tyle
piw ile zdoªa chwyci¢ w r¦ce. Mój towarzysz niedoli nie wiele my±l¡c zacz¡ª tak wygina¢ palce,
»e wreszcie wzi¡ª wszystkie dziesi¦¢ piw i na r¦k¦ zaªo»yª jeszcze mena»k¦. Kapitan najpierw
spojrzaª na niego ze zdziwieniem, a potem roze±miaª si¦ i pozwoliª odej±¢ »oªnierzowi, który
dokonaª rzeczy "niemo»liwej". Dªugo jeszcze kadra zawodowa opowiadaªa o tym zdarzeniu. Mój
kolega udowodniª, »e jak jest ch¦¢ i motywacja to mo»na robi¢ cuda.

Pierwszy weekend min¡ª spokojnie. Chªopaki dowiedzieli si¦, »e w pobliskiej wsi jest zabawa.
Zacz¦to wi¦c snu¢ plany i organizowa¢ grupy wypadowe. Konie, w sobot¦ wieczorem, w zde-
cydowanej wi¦kszo±ci, wsiadªy w autobus i pojechaªy do swoich domów (lecz¡c wcze±niej gi-
gantyczne kace). Nie powinno by¢ wi¦kszych problemów z wyj±ciem (oczywi±cie nielegalnym).
W naszym obozowisku jednak zostaª maªy problem - sier»ant, ci¦ty na pij¡cych szwejów. Jak
dowiedziaª si¦, »e wi¦kszo±¢ wojska, w nocy, mo»e wcale nie by¢ zainteresowana obron¡ ojczyzny,
tylko zniewoleniem tutejszych pi¦kno±ci i zwi¦kszeniem ±redniej spo»ycia alkoholu, wpadª w
panik¦ i zacz¡ª nas pilnowa¢. Jednak i on musiaª i±¢ spa¢, co dla bardziej wytrwaªych byªo
wystarczaj¡cym sygnaªem aby zdoby¢ pobliskie tereny. Na bramie sªu»b¦ mieli mªodzi z wiosny.
Jak si¦ pó¹niej okazaªo sªu»ba te» byªa spragniona wolno±ci, w efekcie czego brama byªa otwarta
na o±cie», a co kilkana±cie minut kursowaª w t¦ i z powrotem pojazd alarmowy, wioz¡c bardziej
obrotnych szwejów i gorzaªk¦.

Na wsi, jak to na wsi. Okazaªo si¦, »e gdy nasi bohaterowie dotarli do miejsca przeznaczenia,
byªo ju» po zabawie. Powrócili wi¦c do swoich obozowisk i nad ranem znowu caªy stan mógª
broni¢ ojczyzny, a przez bram¦ nie dostaª si¦ »aden wrogi element.

Na poligonie tak»e zdarzaªy si¦ tzw. samowolne oddalenia, czyli pój±cie bez pozwolenia na
przepustk¦. Najcz¦±ciej udawaªo si¦ takie sprawy zatuszowa¢, ale trzeba byªo uwa»a¢. Jeden
ze starszych ju» »oªnierzy, wracaj¡c z takiej lewizny zobaczyª nadje»d»aj¡cy pojazd. Do obozu
miaª jeszcze kilka kilometrów. Zamachaª wi¦c r¦k¡. Pojazdem okazaª si¦ autobus. Ucieszyª
si¦, nasz szwej. Z rado±ci¡ wsiadª do autobusu i nic nie podejrzewaj¡c usiadª na ko«cu. Jako,
»e byªo ciemno, nie rozgl¡daª si¦ zbytnio, jednak po zaj¦ciu miejsca usªyszaª ±miech. Caªy
autobus byª wypeªniony kadr¡ zawodow¡ wracaj¡c¡ z domów. Byli tam wszyscy wy»si o�cerowie,
ª¡cznie z dowódc¡ jednostki. Zmoka byªa ewidentna, gorzej tra�¢ nie mógª, »oªnierz ten sªyn¡ª
z prze±laduj¡cego go pecha.

Pogoda byªa ±liczna do ko«ca wakacji, ale dokªadnie pierwszego dnia wrze±nia, zmieniªa si¦
diametralnie. Zostaªem wyznaczony jako jeden z kilku »oªnierzy, który nie pojedzie z innymi w
Polsk¦ (po dwóch tygodniach wszyscy si¦ rozje»d»ali) tylko b¦dzie zabezpieczaª sªu»b¦ PKT* na
terenie o±rodka poligonowego. Byªa to jedna z gorszych rzeczy jaka mogªa mnie spotka¢. Je»eli
kto± byª na obozie w czasie wakacji w okresie mi¦dzy turnusami zrozumie o co mi chodzi. Przez
ponad 2 tygodnie miaªem trzyma¢ sªu»b¦, co 24 godziny, w miejscu gdzie nie byªo »ywego ducha,
tylko kilkunastu koni, przyczepiaj¡cych si¦ o wszystko. Na domiar zªego tak paskudnie zepsuªa
si¦ pogoda, »e ju» do ko«ca pobytu byªem mokry, nie byªo gdzie wyschn¡¢. Tak oto, le»¡c w
budce koªo bramy, trz¦s¡c si¦ z zimna kombinowaªem jak by si¦ z tego wyrwa¢. Zdecydowaªem
si¦ wtedy na desperack¡ decyzje - zostan¦ pisarzem kompanijnym. Ten wakat bowiem byª wolny,
gdy» mªody z wiosny, który miaª zosta¢ pisarzem odmówiª - czuª du»y wstr¦t do dªugopisów i
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piór. Moja decyzja zostaªa przyj¦ta i po kilku dniach mord¦gi, przy ogólnej zazdro±ci ogóªu,
pojechaªem do bardziej cywilizowanych stron, gdzie jest woda, ªó»ko i zwykªy su�t. Zostaªem
pisarzem. Nie byªo to szczególne wyró»nienie, ale wszystko byªo lepsze ni» siedzenie ci¡gle
przemoczonym, w st¦chªej norze i pot¦»nej nudzie.

* * *

Poligon. Wielka imitacja. Póki jest pogoda nie jest ¹le, ale w czasie deszczowych i do tego
chªodnych dni, nie jest zbyt wesoªo. Ju» nie mówi¦ o poligonie zimowym. Mo»e akurat ja tak
tra�ªem, »e wªa±ciwie nic na poligonie moja kompania nie robiªa... mo»e, ale obserwuj¡c prace
innych my±l¦, »e ich do±wiadczenia nie odbiegaj¡ zbytnio od moich. W czasie tych letnich dni,
mo»na wi¦cej ni» zwykle napatrze¢ si¦ na pija«stwo kadry zawodowej, która nie ma obowi¡zku
co noc meldowa¢ si¦ u swoich »on. Wolno±¢ upaja. �oªnierze sªu»by zasadniczej te» pij¡, ale ze
wzgl¦du na brak dopªywu ±wie»ej gotówki, spo»ywanie jest dosy¢ ograniczone.

Wielu mo»e by¢ zgorszona, »e tak lekko przychodzi mi opisywanie tych, b¡d¹ co b¡d¹, dosy¢
dra»liwych spraw, ale b¦d¡c w wojsku nikt nie my±li o normach moralnych i obyczajowych, a
inteligencje czy zdrowy rozs¡dek lepiej jest wyª¡czy¢ - po co si¦ denerwowa¢. Jednak chciaªbym
te» uspokoi¢ wszystkich tych, którzy my±l¡, »e w wojsku to tylko pija«stwo, nuda, czy inne
±wi«stwa. To prawda - s¡ te rzeczy obecne, ale nie popadajmy w skrajno±ci.

Rozmawiaj¡c w cywilu z lud¹mi nie b¦d¡cymi w wojsku (a zwªaszcza kobietami) spotkaªem
si¦ z domysªami jakoby w wojsku normalne byªy stosunki homoseksualne. Musz¦ tu zaprzeczy¢.
Wokóª wojska narasta bowiem wiele mitów i legend, które czasami maj¡ jakie± pierwiastki
prawdy, ale cz¦sto wypaczaj¡ obiektywn¡ prawd¦. My±l¦, »e dla tej prawdy, a nie w obronie
kogokolwiek (zwªaszcza kadry zawodowej) trzeba te nieprawdopodobne historie dementowa¢.

Porównuje si¦ cz¦sto stosunki panuj¡ce w wojsku do stosunków panuj¡cych w wi¦zieniu.
Osobi±cie nie byªem w wi¦zieniu, ale my±l¦, »e s¡ to dwa oddzielne ±wiaty, które maj¡ tylko
jeden wspólny mianownik - W obu tych instytucjach nagminnie ªamane s¡ prawa czªowieka i o
ile w wi¦zieniu mo»na to przyj¡¢ za zªo konieczne - tra�aj¡ tam ludzie, którzy najcz¦±ciej sami
te prawa ªami¡, to do wojska brani s¡ mªodzie«cy u których ksztaªtowana jest jeszcze psychika
i takie post¦powanie powoduje pod±wiadome (a czasami i ±wiadome) zmiany w tej»e psychice.

Znane s¡ ogólnie przypadki, gdzie nie widzimy swoich kolegów przez póªtora roku, a po ich
powrocie z wojska (zwªaszcza gdy sªu»yli daleko od domu) nie mo»emy ich pozna¢ - nie mo»na
si¦ z nimi dogada¢... ale to ju» s¡ problemy natury psychologicznej i psychicznej. Wracaj¡c
do tematu poruszonego wcze±niej: nie ma »adnych m¦skich kochanków czy innych takich tam.
S¡ oczywi±cie ±wi«skie rozmowy i plakaty - takie czy inne, ale jakichkolwiek dewiacji nie ma co
oczekiwa¢. Oczywi±cie, jak w ka»dych grupach ludzkich, mo»e doj±¢ do dewiacji, ale s¡ to wyj¡tki,
które wg. mnie potwierdzaj¡ reguª¦. Zreszt¡, ludzie na wzajem si¦ kontroluj¡. Bowiem za ka»de
przewinienie jednego »oªnierza karane s¡ caªe plutony, kompanie, a czasem i caªa jednostka; i
mimo, »e wci¡» powtarzane jest, »e nie ma karania zbiorowego to w praktyce okazuje si¦, »e nie
mo»na tych stwierdze« bra¢ powa»nie.

* * *

Wróciªem do jednostki. A tam bynajmniej nie czekaªy na mnie fanfary. Za dnia byªo jeszcze
spokojnie, ale w ci¡gu nocy nie mo»na byªo si¦ przespa¢ na jedynej kompanii, która zabezpieczaªa
sªu»by w jednostce. W nocy odchodziªy takie libacje, »e ±wiat takich nie widziaª. Powybijane
szyby, poªamane stoªki, nie mo»na byªo u±wiadczy¢ »adnego caªego stoªu, to tylko niektóre skutki
nocnych zabaw.
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Teoretycznie »oªnierze ci nie powinni mie¢ siªy aby w nocy odprawia¢ harce - trzymali sªu»b¦
co 24 godziny, ale w wojsku nie takie cuda si¦ dziej¡. Sytuacja byªa do tego stopnia nieprzyjemna,
»e nawet »oªnierze z mojej kompanii - z najstarszej fali jaka pozostaªa po wyj±ciu moich dziadów
- czyli wiosna, baªa si¦ spa¢ na górze. Zrobiono wi¦c sobie w szatni miejsca do spania, zniesiono
wszystkie bety i jako±, na podªodze, mo»na byªo si¦ wyspa¢.

Z »oªnierzami z naszej kompanii byªo o tyle dobrze, »e o�cjalnie nas w jednostce nie byªo -
tzn. byli±my oddelegowani na kompanie, która zabezpieczaªa sªu»by. Ale tam podo�cer, który
miaª robi¢ rozliczenie tak naprawd¦ to nie wiedziaª ilu powinien mie¢ »oªnierzy - a poza tym miaª
inne zmartwienia na gªowie. Taka sytuacja powodowaªa brak zainteresowania nami, co zostaªo
przez nas wykorzystane. Ci, którzy mieszkali niedaleko, po godzinie 15.00, czasem jeszcze przed
wyj±ciem kadry, ubierali si¦ w cywilki i przez dziur¦ wychodzili do domu. Powrót nast¦powaª na
drugi dzie« - rano. Trwaªo to kilka dni.

Nasz dowódca zorientowaª si¦, »e ±pimy w szatni i nakazaª nam przeniesienie si¦ na gór¦.
Strach padª na nas blady, ale zacz¦li±my go tak ±ciemnia¢, »e zgodziª si¦ otworzy¢ nasz¡ kompani¦
i spa¢ na niej w nocy, musieli±my tylko zamyka¢ si¦ od ±rodka. Dla nas byªo to jeszcze lepsze
rozwi¡zanie ni» spanie w szatni. Z góry dobiegaªy ró»ne d¹wi¦ki, a rano dochodziªy do nas
dziwne wie±ci. A to przez telefon ±piewano o�cerowi dy»urnemu - "Nie dostaniesz koniu gwiazdki
upragnionej..." (piosenka ta zamieszczona jest w dodatku), innym razem jeden z »oªnierzy chciaª
zasztyletowa¢ swojego dowódc¦ kompanii... oj, byªo wtedy wesoªo.

Rano, mo»na byªo zobaczy¢ jakie to rzeczy wyrzuca si¦ przez okno (czasami zapominaj¡c je
otworzy¢): rzeczy osobiste, buty, wyposa»enie ±wietlicy (mieli±my na ±wietlicy imitacje drzew),
stoªki, stoªy i wreszcie ªó»ka. Podo�cer na odprawie otrzymywaª instrukcje: "»eby ci tylko
magazynu broni nie wynie±li". Na wi¦cej i tak nie miaª wpªywu. Taka sytuacja trwaªa do ko«ca
poligonu. Ja w tym samym czasie uczyªem si¦ papierkowej roboty. Stary pisarz przekazywaª mi
swoje do±wiadczenie, którego gªównym mottem byªo: "Im wi¦cej b¦dziesz partaczyª, tym mniej
b¦dziesz miaª pracy". W jego przypadku sprawdzaªo si¦ to nad wyraz dobrze. Gdy wracali±my z
zaj¦¢, pisarz miaª prawie zawsze, spuchni¦te oczy od spania. Z czasem zrozumiaªem, »e pewnym
sensie miaª racje. Nie mogªem, oczywi±cie, wprowadzi¢ wy»ej wymienionej dewizy od razu -
byªem jeszcze mªody. Uczyªem si¦ wi¦c robi¢ list¦ »oªdow¡, pisa¢ rozkazy dzienne i wiele, wiele
innych papierkowych spraw. Mimo, »e nie miaªem ªadnego charakteru pisma, to dowódca nie
miaª na razie ch¦tnych do obj¦cia tego» urz¦du. Pisarz na kompanii, gdy potra� wykorzysta¢
swoje przywileje, jest szar¡ eminencj¡, która jest praw¡ r¦k¡ wodza. Z jednej strony jest to dobre,
ale nie mo»na przegina¢, bo bardzo ªatwo mo»na by¢ pos¡dzonym o wspóªprac¦ z ko«mi, a to ju»
nie jest zbyt wesoªe. S¡ sprawy priorytetowe, które to je»eli b¦d¡ wªa±ciwie zaªatwione, to pisarz
b¦dzie szanowany przez swoich kolegów. Jedn¡ z takich spraw jest zaªatwianie przepustek.

* * *

Wsz¦dzie, w ka»dej jednostce, na ka»dym pododdziale s¡ pisarze. Kiedy± o�cjalna funkcja,
prawa r¦ka dowódcy kompanii. Taka wojskowa sekretarka. Pisarz miaª nawet swój pokój.
Niedawno funkcja ta zostaªa zniesiona, co i tak nie zmieniªo faktu, »e pisarze s¡ nadal. To jak si¦
powodzi pisarzowi, zale»y w du»ym stopniu od dowódcy kompanii. Je»eli dowódca jest olewator
(w kadrze te» s¡ tacy) to i pisania jest maªo i tylko podczas jakiej± paniki*, czyli spodziewanej
kontroli, jest du»o pisaniny - trzeba odrobi¢ zalegªo±ci. Cz¦sto jednak dowódcy nakazuj¡ wiele
pisania. Wtedy jest ró»nie. Za mªodego, za bardzo te obowi¡zki nie przeszkadzaj¡. Pó¹niej
jednak, z biegiem czasu, dochodzi si¦ do wniosku, »e wªa±ciwie nie ma si¦ na nic czasu, a za
wszystkie niepowodzenia jest winiony pisarz. Nasi kumple, popoªudniu, le»¡ do góry brzuchem,
a nam rosn¡ naro±la na palcach od pisania. Jedynym sposobem wtedy, jest niezbyt dokªadne
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wykonywanie zalece« - nie staranie si¦. Póki nie ma mªodych, którzy by zast¡pili starego pisarza
i tak dowódca nie ma innej mo»liwo±ci jak tolerowanie pisarza którego ju» ma.

* * *

Min¡ª poligon, »oªnierze wrócili do swoich koszar. Brudni, zaro±ni¦ci, czerwoni od zm¦czenia,
ale szcz¦±liwi, »e ju» po wszystkim. Razem z »oªnierzami powróciª tak»e, jako taki, ªad i porz¡dek.
Wydawaªo si¦, »e wszystko zacznie si¦ po staremu. Mimo, »e wojsko jest struktur¡ skostniaª¡
i konserwatywn¡, to jednak zmiany jakie zachodz¡ w jej szeregach, z opó¹nieniem, ale tak»e
przychodz¡ i tu.

W czerwcu 1992 gªo±no byªo o projekcie ustawy lustracyjnej rz¡du Olszewskiego. Jak wiadomo
byªo to powodem dymisji tego» rz¡du i próby stworzenia rz¡du przez prezesa PSL Waldemara
Pawlaka. Próby te spaliªy na panewce i premierem zostaªa czªonkini UD Hanna Suchocka. Za
rz¡du Olszewskiego ministrem obrony byª Jan Parys. Z urz¦dowaniem tego» ministra wi¡»e
si¦ pewna liberalna postawa kadry do »oªnierzy sªu»by zasadniczej. Próbowano, z lepszym lub
gorszym skutkiem, nada¢ sªu»bie wojskowej bardziej cywilizowan¡ twarz. Po zmianie rz¡du tek¦
ministra obrony przej¡ª Janusz Onyszkiewicz. Od tego okresu daªo si¦ w wojsku zauwa»y¢ zmian¦
- dla »oªnierzy sªu»by zasadniczej zmian¦ na gorsze. Usªyszeli±my od swoich przeªo»onych, »e
dyscyplina w wojsku spadªa tak nisko, »e nale»y wróci¢ do starych, wypróbowanych sposobów.

Przezornie, widoczne zmiany wprowadzono po wyj±ciu najstarszego rocznika - wiosny. Ju»
do ko«ca mojej sªu»by nie byªo w wojsku takich luzów, jak kiedy±. Okazaªo si¦, »e nie musimy
tak cz¦sto wychodzi¢ na przepustki, po poªudniu potrzebne s¡ zaj¦cia, a i wieczorem pojawiªy
si¦ nadzory kadry. Nale»y tak»e poznawa¢ (na pami¦¢) regulaminy - w wi¦kszo±ci ju» przes-
tarzaªe, ale ci¡gle obowi¡zuj¡ce. Jako »e kadra nie nale»y do ludzi, którym mo»na by zarzuci¢
zdolno±ci pedagogiczne, to uczenie odbywaªo si¦ metod¡: "Jak nie zaliczysz, to nie pójdziesz
na przepustk¦". Na domiar zªego, po wyj±ciu »oªnierzy poboru wiosennego na kompanii zostaªo
kilkana±cie osób, a sªu»b bynajmniej nie ubyªo. Powstaªa wi¦c paradoksalna sytuacja: za mªodego
miaªem lepiej ni» teraz, gdy nie miaªem ju» dziadków, a moja fala ilo±ciowo byªa najwi¦ksza na
kompanii. Byªy to zwariowane czasy. Sªu»by trzymaªo si¦ wtedy co dwa-trzy dni, uczyªo si¦
na pami¦¢ gªupich regulaminów, chodziªo si¦ zalicza¢. Po zaliczeniu okazywaªo si¦, »e to nie
wszystko. Trzeba si¦ uczy¢ nowych punktów.

W ko«cu wielu powiedziaªo do±¢. Po co uczy¢ si¦ na pami¦¢ imion, nazwisk i stopni wszystkich
wy»szych przeªo»onych od prezydenta pocz¡wszy. Jedynym sposobem na takie post¦powanie to
bierno±¢. Jest to dziaªanie, które owocuje po jakim± czasie, ale jest zazwyczaj skuteczne. I kadrze
w ko«cu nudzi si¦ ci¡gªe ganianie i na jaki± czas jest spokój.

* * *

Moja sytuacja wtedy nie byªa taka zªa. Wszystkie moje obowi¡zki zwi¡zane z pisaniem
wykonywaªem w miar¦ dobrze, a wi¦c nie podpadaªem. Wróciªem tak»e etatowo do poprzedniego
dowódcy plutonu, który nie miaª jednak na mnie wpªywu. Byªo to powodem utargu mi¦dzy nami,
utargu na który mogªem sobie pozwoli¢. Pisarz podlega bezpo±rednio pod dowódc¦ kompanii,
tak wi¦c nic mi nie mo»na byªo zrobi¢. Musiaªem jednak dziaªa¢ z wyczuciem. Jak w ka»dej
instytucji typu hierarchicznego trzeba mie¢ si¦ zawsze na baczno±ci. Nie ma jednak ró»y bez
kolców.

Mój dowódca znalazª si¦ w nowych czasach i pragn¡ª wykaza¢ si¦ u swoich przeªo»onych
wzorow¡ dokumentacj¡ kompanijn¡ i innymi papierkami. Musiaªem nadrabia¢ zalegªo±ci po
starym pisarzu. �l¦czaªem wi¦c caªymi dniami przy papierzyskach. Zdarzaªy mi si¦ wówczas
sªu»by, w czasie których caªy czas pisaªem.
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Poznaªem wówczas wiele mechanizmów dziaªania wojska - mechanizmów biurokratycznych.
W czasie pisania rozkazów dziennych, planów miesi¦cznych, list »oªdowych, konspektów i wszelkiego
rodzaju raportów doszedªem do wniosku, »e tak naprawd¦ w wojsku nie licz¡ si¦ ludzie, ale
odpowiednia sprawozdawczo±¢. Przykªadowo: aby wykaza¢ si¦ dziaªalno±ci¡ kulturaln¡, o�cer
wychowawczy, czy te» jego zast¦pca, musi zapewni¢ odpowiednie zaj¦cia po poªudniu w klubie
»oªnierskim. Tworzy wi¦c plan zaj¦¢. Im wi¦cej si¦ napisze tym lepiej. A tak naprawd¦ tych
zaj¦¢ mo»e nie by¢ (i najcz¦±ciej nie ma), jednak na papierze s¡ i w razie jakiej± kontroli okazuje
si¦, »e »oªnierze nie maj¡ prawa si¦ nudzi¢ poniewa» maj¡ czas zapeªniony!

Innym przykªadem mog¡ by¢ dzienniki zaj¦¢. Ka»dy dowódca plutonu otrzymuje taki dzi-
ennik, ale rzadko który go wypeªnia. Zreszt¡ tych zaj¦¢, które s¡ w dzienniku te» nie ma.
Wybiera si¦ wi¦c jakiego± nieszcz¦±nika, który ten dziennik musi uzupeªnia¢. W razie jakiej±
paniki* zawsze jest podkªadka. Takich lipnych rzeczy jest w wojsku wiele. Przypominaj¡ si¦
stare czasy, kiedy to w gazetach pisano, »e jest lepiej, a ludziom »yªo si¦ coraz gorzej. Dlatego
te» przestrzegam przed wszelkiego rodzaju danymi na temat wojska, które ukazuj¡ si¦ czasami
w ró»nego rodzaju gazetach.

* * *

Rozpocz¡ª si¦ okres wielkiej harówki. Nie dosy¢, »e przybyªo nam sªu»b i obowi¡zków z
tym zwi¡zanych, to jeszcze nasi przeªo»eni doszli do wniosku, »e nasze pokoje wygl¡daj¡ zbyt
frywolnie. Ustalono gdzie± wy»ej, »e drewniane szafki nie pasuj¡ do wojskowych koszar - s¡ zbyt
u»yteczne. Zamiast nich powinny w naszych pokojach stan¡¢ szafki metalowe (te tradycyjne,
maªe szafki, znane mi ju» ze szkóªki).

Przeprowadzono i ±ci±ni¦to nas w innych pokojach i zacz¦ªy si¦ prace. Najpierw odbyªa si¦ ta
bardziej przyjemna cz¦±¢ pracy - destrukcyjna, czyli niszczenie szafek. Wyniesiono tak»e ªó»ka i
inne rzeczy z pokojów. Po tej pracy nast¡piªa kilkunastodniowa przerwa spowodowana brakiem
funduszy na gips, farby itp. Wreszcie zaªatwiono wszelkie materialne problemy i prace ruszyªy
od nowa, cho¢ pojawiªy si¦ nowe problemy. Okazaªo si¦, »e caªy remont powinni±my zrobi¢
wªasnymi r¦kami. Nie byªoby to takie straszne, gdyby nie fakt, »e nikt u nas nie znaª si¦ zbytnio
na malowaniu. Dostali±my jednak rozkaz i chc¡c nie chc¡c rozpocz¦li±my prac¦.

Skrobanie ±cian trwaªo ze dwa tygodnie i jak na cztery pokoje to wynik ten nie byª rekordem
szybko±ci. Prace wykonywali±my popoªudniu, a wtedy wielu my±laªo o przepustkach, a nie o
pracy. Po kilkunastu dniach dowódca kompanii zabroniª nam wychodzi¢ na przepustki dopóki
prace nie osi¡gn¡ �naªu, wi¦c zrobili±my wszystko w ci¡gu dwóch dni. Po skrobaniu nale»aªo
zagipsowa¢ dziury. Równie» z wielkimi oporami wykonali±my i t¦ prac¦. Pó¹niej jednak prace
utkn¦ªy. Nie mieli±my jeszcze farby, a poza tym zacz¦li±my znowu wychodzi¢ na przepustki
(oczywi±cie na lewo). Na kilka tygodni przed ±wi¦tami Bo»ego Narodzenia zmobilizowano wszys-
tkie siªy i ±rodki i wykonuj¡c prace równie» w tak zwanym czasie sªu»bowym pomalowali±my
izby.

Nie obyªo si¦ bez wypadku. Mój kolega w czasie malowania staª na parapecie i opieraª si¦
o szyb¦ w oknie. Szyba wypadªa i spadaj¡c raniªa go w plecy. Rana byªa bardzo maªa ale
ob�cie krwawiªa. Szef kompanii gdy to zobaczyª stwierdziª, cytuj¦: "Chuj z »oªnierzem, ale
szkoda szyby...". Pó¹niej, gdy zorientowaª si¦ »e popeªniª gaf¦, opami¦taª si¦ i chodziª za nami
przekonuj¡c nas, »e bardzo przej¡ª si¦ wypadkiem.

Po opatrzeniu rany, mój kumpel nie chciaª sªysze¢ o pobycie na izbie - miaª bowiem jecha¢ na
urlop nagrodowy. Prace powoli dobiegaªy ko«ca, gdy doszªa do nas wiadomo±¢, »e nasza jednostka
nie posiada szafek metalowych i nie zanosi si¦ na to aby takie szafki zdobyªa. Rozkazano nam
wi¦c, aby±my z tych zniszczonych szafek drewnianych zrobili znowu u»yteczne szafki wojskowe.
Wkurzyli±my si¦, ale co mo»na byªo zrobi¢, typowa wojskowa organizacja. Szafki zostaªy cudem
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sklecone, wprowadzili±my si¦ do naszych pokoi, ale zacz¦ªy si¦ problemy z urz¡dzeniem ich.
Dowódca nie pozwoliª na jakiekolwiek plakatowanie i chciaª stworzy¢, jak to nazwaª na apelu,
w ka»dym pokoju w tym samym miejscu - "k¡cik dla pocieszenia oka". �miali±my si¦ dªugo z
tej wypowiedzi. Osi¡gni¦to jednak pewien kompromis. Nie wieszali±my plakatów bezpo±rednio
na ±cianie, tylko na drewnianych kratownicach. Konie troch¦ poci¡gaªy nosem, ale w ko«cu, z
czasem, zaakceptowaªy to.

Im bli»ej byªo do ±wi¡t, tym bardziej nasz¡ kompani¦ obci¡»ano sªu»bami. W perspektywie
mieli±my i tak zmarnowane ±wi¦ta, ale doszªo do takiej sytuacji w której wi¦kszo±¢ z nas mu-
siaªaby trzyma¢ sªu»b¦ przez 72 godziny bez przerwy. Zawrzaªo w naszych szeregach, byªa to
jawna kpina. B¦d¡c ci¡gle pisarzem naciskaªem dowódc¦, aby zmieniª t¦ sytuacj¦. Cz¦±ciowo
sytuacja polepszyªa si¦. Na kompani¦, przed ±wi¦tami, mieli przyj±¢ mªodzi z unitarki. Zaraz
po przysi¦dze mieli zosta¢ skierowani do swoich macierzystych pododdziaªów i tak si¦ staªo. Na
nasz¡ kompani¦ przyszªo ich dwunastu. Jak wcze±niej wspomniaªem na mojej kompanii zostaªy
praktycznie dwie fale - moja, czyli zima i fala wiosenna. Doszªo wi¦c do sytuacji w której mªodzi
nie mieli swoich dziadów. Mojej fali przypadªo wi¦c "zaopiekowanie" si¦ mªodymi. Od tego
momentu zacz¦ªy si¦ kªopoty i pojawiªo si¦ jakie± fatum nad naszym »yciem w wojsku.

* * *

Po przyj±ciu "mªodzie»y" ko«czy si¦ nast¦pny etap w wojsku. Zaczyna si¦ wojsko prze»ywa¢
z tej drugiej strony. Mªodzi wykonuj¡ wi¦kszo±¢ prac, a nam pozostaje odliczanie dni jakie
pozostaªy nam do wyj±cia. Wbrew pozorom nie jest to ju» sielanka. Jedne problemy znikn¦ªy
bezpowrotnie, lecz pojawiªy si¦ nast¦pne. Do ko«ca trwania sªu»by wojskowej nie zaznamy
spokoju.

* * *

Dowódca zadecydowaª, »e nale»y wybra¢ nowego pisarza. Najprawdopodobniej mój charakter
pisma zadecydowaª, »e wódz spo±ród nowego narybku wybraª nowego kandydata. Miaªem go
szkoli¢ do ko«ca roku, a od nowego roku nowy pisarz powinien obj¡¢ swoje stanowisko.

Jak ju» wspomniaªem wcze±niej, zd¡»yªem podpa±¢ mojemu dowódcy plutonu. Poszªo o w¡sy.
Po dziewi¦ciu miesi¡cach mo»na ju» nosi¢ w¡sy (prawo fali), ale ko« uparª si¦, »e tych w¡sów
nosi¢ nie mo»na. Nie pomogªy argumenty, »e regulamin zezwala na noszenie w¡sów. Nie chciaª
si¦ zgodzi¢ i ju». Z t¡ spraw¡ zwróciªem si¦ do dowódcy kompanii, ale temu niezbyt wygodnie
byªo przyzna¢ racj¦ szwejowi. Kadra najcz¦±ciej trzyma ze sob¡. Póki byªem pisarzem, nic mi
nie mo»na byªo zrobi¢, ale po powrocie do plutonu nie powychodziªbym sobie na przepustki...

W¡sy zgoliªem, a po kilku tygodniach dowiedziaªem si¦ o zmianie pisarza. Staraªem si¦ o
przeniesienie do innego plutonu. Moje próby zako«czyªy si¦ pomy±lnie i od nowego roku byªem
ju» w nowym plutonie. Tam te» nie byªo raju, ale nie miaªem innego wyj±cia. Uczyªem nowego
pisarza, a po zdaniu obowi¡zków dowódca daª mi 5 dni urlopu nagrodowego. Cieszyªem si¦ jak
gªupi. Coraz trudniej byªo bowiem wychodzi¢ na przepustki.

Wracaj¡c do ±wi¡t. W Wigili¦ miaªem sªu»b¦, ale ju» reszt¦ ±wi¡t mogªem sp¦dzi¢ w domu.
Dzi¦ki mªodym wi¦kszo±¢ z nas pojechaªa na ±wi¦ta do domu. Mªodzi mieli wart¦ i trzymali
dy»urnych. Po ±wi¦tach zacz¡ª si¦ mªyn. Mªodzi szorowali kompani¦, a starzy upajali si¦ now¡
sytuacj¡ i robili cz¦ste popijawy. Nie musz¦ ju» wspomina¢, »e i mªodzi te» musieli "zabawia¢"
starszyzn¦.

Nagle, okazaªo si¦, »e w szeregach mªodych pojawiª si¦ "skar»ypyta". Okazaª si¦ nim mªody,
którego nawet oszcz¦dzali, pozwalali mu spa¢. Miaª podobno matk¦ ci¦»ko chor¡ w szpitalu. Jak
si¦ pó¹niej okazaªo nie byªa to prawda. Ale zbytnio go nie m¦czyli, a jak kilka razy si¦ popªakaª
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to mu nawet dawali przepustki do domu. Pewnego jednak dnia, gdy sªu»b¦ miaª jeden z wiosny,
delikwent ten chciaª wyj±¢ na lewizn¦. Tego ju» byªo troch¦ za du»o. Mo»na kry¢ ludzi, których
si¦ zna, ale nie mªodych, którzy nie wiadomo co odwal¡ za pªotem. Nie pozwoliª mu wyj±¢, na
co tamten zacz¡ª si¦ odgra»a¢. Po kilku dniach mªody ten sprowokowaª kumpla i chcieli si¦ la¢.
Wyszli za koszarowiec, ale zobaczyli, »e w stron¦ koszarowca idzie jaki± ko«. Wrócili wi¦c i w
jednym z pokojów dali sobie po razie. Mªody uderzyª pierwszy. Gdy sam otrzymaª cios zacz¡ª
pªaka¢, wi¦c kumpel zostawiª go.

Mªody poskar»yª si¦ ojcu, a ten przyszedª do naszego dowódcy jednostki i zacz¡ª si¦ cyrk.
Wstrzymano wszystkie przepustki i zacz¦to dochodzi¢ kto z kim i dlaczego. Po kilku dniach
sprawa ucichªa. Mªody poszedª na izb¦ chorych i wydawaªo si¦, »e wszystko b¦dzie OK. Jednak
pojawiª si¦ drugi "skar»ypyta". Okazaªo si¦, »e ma jaki± wujków puªkowników i wszystko co si¦
dzieje na kompanii byªo ju» wiadome w sztabie. Zacz¦ªa si¦ karuzela. Odgrzano tamt¡ spraw¦
o rzekomym pobiciu, co w poª¡czeniu z bie»¡c¡ spraw¡ tworzyªo mieszank¦ wybuchow¡. Konie
wymy±laªy ró»ne rzeczy. Uczenie si¦ regulaminów, zaostrzono nadzory popoªudniowe, coraz
trudniej byªo wyj±¢ na przepustk¦. Byª nawet kªopot z wyj±ciem na staªk¦. Atmosfera staªa si¦
gor¡ca.

* * *

Na pocz¡tku wszystko nas dziwi. Bardzo du»o rzeczy dziej¡cych si¦ w wojsku wydaje nam
si¦ absurdalnych. Narasta w nas poczucie »alu i sprzeciwu. Jedn¡ z najgorszych rzeczy jak¡
mo»emy zrobi¢ jest donoszenie. Jeszcze póª biedy kiedy donosi si¦ bezpo±rednim przeªo»onym,
ale kiedy sprawy wychodz¡ poza kompani¦, czy batalion zaczynaj¡ si¦ problemy. Donoszenie jest
stare jak tradycja fali, ale do±wiadczenie pokazuje, »e rzadko przynosi ono oczekiwane rezultaty.
Jest to bro« obosieczna i cz¦sto uderza w o�ar¦. Wojsko jest instytucj¡ w du»ym stopniu zhier-
archizowan¡. Oznacza to ka»dy zajmuje w tej machinie ±ci±le, okre±lone miejsce, wi¦c gdy kto±
próbuje zaburzy¢ ten porz¡dek staje si¦ napi¦tnowany. Przy okazji wyja±niania danego przy-
padku, wychodz¡ wszystkie inne brudy, które rzucaj¡ w niekorzystnym ±wietle kadr¦ zawodow¡ i
panuj¡ce stosunki, dlatego te» sama kadra tak»e donosicieli nie traktuje zbyt dobrze i najcz¦±ciej
próbuje pomniejszy¢ ewentualne krzywdy o�ary.

Zawsze po rozdmuchaniu takiej sprawy zaostrzaj¡ si¦ warunki na kompanii, co wi¡»e si¦ z
ograniczeniem wyj±cia na przepustki, a tak»e cz¦sto z dodatkowymi zaj¦ciami. Restrykcje z
czasem ªagodniej¡, ale s¡ one bardzo dokuczliwe dla wszystkich. Iluzj¡ bowiem jest poczucie, »e
ukarani zostan¡ tylko winni. No dobrze, powie kto±. Co maj¡ wi¦c robi¢ krzywdzeni w ten czy
inny sposób? Czy maj¡ milcze¢? Có». Sprawa jest dosy¢ trudna. Wszystko zale»y od sytuacji.
Je»eli faktycznie ju» nie mo»na sobie poradzi¢ z problemami i chcemy donie±¢, to nie nale»y
tego robi¢ pisz¡c list np. do dowódcy okr¦gu wojskowego, czy znajomego wujka puªkownika.
Sprawa nie powinna wyj±¢ poza kompani¦. Mo»na zwróci¢ si¦ do dowódcy plutonu, czy te»
dowódcy kompanii. Powtarzam, »e nale»y zrobi¢ to w ostateczno±ci. Powinno to zaªatwi¢ w
jakim± stopniu spraw¦, ale nie liczmy na to, »e od tej chwili b¦dzie nam si¦ »yªo lepiej i ªatwiej.
Wszyscy b¦d¡ na nas patrze¢ krzywo. W wojsku najlepiej jest przeczeka¢ i olewa¢ wszystko (tzn.
nie przejmowa¢ si¦ zbytnio). �atwo jest to mówi¢, gorzej wykona¢, ale tak naprawd¦ nie ma
innej rady.

* * *

Kiedy ograniczono nam w drastyczny sposób wyj±cia na przepustki, wzrósª popyt na usªugi
telefoniczne. Problem polegaª na tym, »e na terenie jednostki byª tylko jeden telefon i byª
to telefon strefowy. Rozmowa wi¦c, cho¢by kilkuminutowa, drogo kosztowaªa. Ju» od dawna
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wiadomo, »e potrzeba jest matk¡ wynalazców. Kiedy± istniaª sposób na dzwonienie bez »etonów
za pomoc¡ metalowej ªy»ki, któr¡ wsadzaªo si¦ w otwór dla »etonów. Pó¹niej jednak zaªo»ono
odpowiedni¡ osªon¦ i nie mo»na byªo ju» dzwoni¢ w ten sposób.

Od czego jednak mamy mózg. Wymy±lono maªe sprytne urz¡dzenie za pomoc¡, którego
zwieraªo si¦ odpowiednie kable i... mo»na byªo dzwoni¢ cho¢by do USA. Trzeba byªo jednak
uwa»a¢, gdy» bardzo ªatwo mo»na byªo zablokowa¢ telefon. Tym sposobem dzwonili±my dosy¢
dªugo.

Wreszcie kto± zorientowaª si¦, »e co± jest nie tak. Rachunki byªy kolosalne, a »etonów prawie
wcale. Zabezpieczono wi¦c przewody dochodz¡ce do telefonu za pomoc¡ rurki. Trzeba wi¦c
byªo wymy±li¢ co± innego. Cz¦±ciowym rozwi¡zaniem byª inny telefon, który znajdowaª si¦ poza
jednostk¡. Cz¦sto jednak byª on zepsuty, a poza tym trzeba byªo i±¢ do niego 20 minut. Wreszcie
jaki± domorosªy wynalazca odkryª nowy sposób. Za pomoc¡ rozebranej zapalniczki (na iskr¦ z
cewki indukcyjnej) mo»na byªo wywoªuj¡c zakªócenia, symulowa¢ wrzucanie »etonu. Nie byª to
pewny sposób, czasami nie dziaªaª, ale byª przez nas u»ywany do±¢ dªugo. Kto± zorientowaª si¦ i
o tych machlojkach i uziemiono telefon. Nie mo»na byªo u»ywa¢ ju» "zapalniczki". Na to tak»e
znaleziono rad¦. Odkr¦cono telefon i przeci¦to odpowiedni kabelek. Nasza rado±¢ nie trwaªa
dªugo. Nagle "zapalniczki" przestaªy dziaªa¢ i nie mo»na byªo dzwoni¢ tym sposobem.

Wrócono wi¦c do starych wypróbowanych metod - metod¦ "na zwarcie opornikiem", z tym, »e
wykorzystano lokalizacj¦ telefonu, który byª przy klubie »oªnierskim. W klubie tym byªa puszka
telefoniczna, wi¦c tam dokonywano odpowiednich poª¡cze«. Rozwi¡zanie to miaªo tak¡ wad¦, »e
aby zadzwoni¢, trzeba byªo i±¢ z co najmniej jednym koleg¡, który w odpowiednim czasie zwieraª
obwód. W planach byªy tak»e i inne metody uzyskania darmowego poª¡czenia (np. dodatkowa
linia, czy te» samodzielnie wykonana sªuchawka z tarcz¡), które jednak z powodu istniej¡cych
ju» metod nie weszªy w »ycie. Zreszt¡ dosy¢ trudno byªoby je wykona¢ i utrzyma¢ w tajemnicy.

* * *

Ten epizod z telefonami nasun¡ª mi kilka re�eksji. Wªa±ciwie nie ma rzeczy niemo»liwych i
w czasie wynajdywania coraz to nowych sposobów na darmowe dzwonienie ujawniaªy si¦ du»e
talenty, które w praktyce mogªy wykaza¢ swoj¡ wiedz¦ teoretyczn¡. Wiedza ta w »aden sposób
nie byªa wykorzystywana w praktycznej sªu»bie wojskowej. Ludzie, o tak nietuzinkowych móz-
gach, w czasie codziennych obowi¡zków, sprz¡tali warsztaty, kible czy inne pomieszczenia, b¡d¹
±ciemniali i symulowali jakie± lipne prace. Nikt w armii nie jest zainteresowany wykorzystaniem
tych talentów. Zreszt¡ nie ma si¦ co dziwi¢. Komu ma zale»e¢ na tym, aby je wykorzysta¢.
Sfrustrowanej kadrze, która w zdecydowanej wi¦kszo±ci martwi si¦ tylko o to aby nie podpa±¢
przeªo»onym i traktuj¡cych swoich podwªadnych jak pi¡te koªo u wozu? Nie jest to mo»e bardzo
wa»ny problem, ale wykorzystuj¡c zdolno±ci ludzi którzy je maj¡ mo»na zaªatwi¢ dwa problemy.
Ulepszy¢ (czyli zracjonalizowa¢) techniczne, czy organizacyjne sprawy w wojsku, a tak»e da¢
satysfakcj¦ »oªnierzom, którzy tak»e w ten sposób mog¡ doskonali¢ swoje zdolno±ci.

* * *

Po nowym roku rozpocz¡ª si¦ znowu okres sªu»b i nudy. Restrykcje jakie na nas naªo»ono
dochodziªy do apogeum. Ci¡gle wymy±lano nowe fragmenty regulaminów jakie powinni±my zna¢
na pami¦¢. Doszli±my do wniosku, »e w wojsku trudniej jest zaliczy¢ regulaminy ni» sesj¦ na
uniwersytecie. Zacz¦li±my si¦ tak»e ±mia¢, »e jak ci¡gle nie b¦dziemy zalicza¢ regulaminów
to dostaniemy dwójk¦ (teraz ju» jedynk¦) i b¦dziemy musieli przyprowadzi¢ rodziców, a mo»e
nawet wywal¡ nas z wojska... �arty »artami, ale wi¦kszo±¢ z nas nie wychodziªa przez wiele
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tygodni nawet na staªk¦, co w porównaniu z okresem wcze±niejszym byªo tragiczne. Sªu»y¢ kilka
kilometrów od domu i nawet go nie odwiedzi¢ przez wiele dni... To byªo straszne.

Wielu wychodziªo na lewizny. Nie musz¦ przypomina¢ co to oznaczaªo dla zdrowia psy-
chicznego sªu»by dy»urnej. Byª to jeden z trudniejszych okresów w wojsku i trwaª on do
lutego, kiedy wi¦kszo±¢ wyjechaªa na poligon zimowy. W przeciwie«stwie do poligonu letniego
ten poligon od razu zacz¡ª si¦ od wyjazdu »oªnierzy do ró»nych miejscowo±ci. Pierwotnie miaª
trwa¢ dwa tygodnie ale ze wzgl¦du, jak to okre±lono, sªabego wyszkolenia zaªóg (gªównie kadry
zawodowej, która nie umiaªa obsªugiwa¢ nowszego sprz¦tu, a co gorsza niszczyªa go) ten poligon
przedªu»ono o nast¦pne dwa tygodnie.

Dla ludzi, którzy byli na tym poligonie byªa to katorga. Nie dosy¢, »e musieli walczy¢ z
wielk¡ nud¡ to jeszcze doskwieraªo im przenikliwe zimno. Ja osobi±cie uchroniªem si¦ przed tym
poligonem, ale za to musiaªem trzyma¢ sªu»by, za którymi przecie» nie przepadaªem. Na szcz¦±cie,
po wyje¹dzie wi¦kszo±ci kadry, dyscyplina spadªa, wi¦c i na lewizny mo»na byªo wychodzi¢
cz¦±ciej. Z naszej kompanii zrobiono kompani¦ zabezpieczenia, czyli wi¦kszo±¢ trzymaªa sªu»b¦.

Z ewidencj¡ tej kompanii byªa wesoªa sprawa. W rozliczeniu byªo ponad 100 »oªnierzy, a
jak przyszªo wyznacza¢ sªu»by okazaªo si¦, »e z wielk¡ trudno±ci¡ udaje si¦ zmobilizowa¢ dwie
tury sªu»b (razem ok. 50 osób). Wi¦kszo±¢ z tego rozliczenia to byªy osoby, które nie mogªy
peªni¢ sªu»b, byªy gdzie± oddelegowane lub te» przebywaªy w izbie chorych. Ju» od samego
pocz¡tku pojawiªy si¦ kªopoty z mªodymi. Ka»dego dnia, przez pierwszy tydzie«, mieli±my
przypadki ucieczek do domu. Nie musz¦ chyba opisywa¢ kto najcz¦±ciej byª winny. Na apelach
grzmiano na nas, a ucieczki powtarzaªy si¦. Pó¹niej z czasem, po zapeªnieniu si¦ aresztu, zjawisko
to zmniejszyªo si¦. W czasie trwania poligonu na naszej kompanii odbyªa si¦ obcinka mªodej
jesieni. Z naszej pierwotnej kompanii nie obci¦to »adnego mªodego. Ju» dosy¢ dawno nie byli
pod wªadaniem praw fali i cho¢ starali si¦ nas przekona¢, »e chc¡ by¢ obci¦ci nie pozwolili±my im
na to. Wiadomo, »e z czasem, kiedy nas ju» nie b¦dzie na kompanii, ani innych starszych fal¡,
b¦d¡ m¦czy¢ swoich mªodych, tak jak by mieli do tego umowne prawo. Ale to ju» inna sprawa.

Obcinka przebiegaªa tak»e w sposób niecodzienny. Wtedy miaªem sªu»b¦ podo�cera i na
gªowie odbywaj¡c¡ si¦ obcink¦, a tak»e pijan¡ kadr¦ na kompanii. Nasz szef, który nie¹le si¦
wstawiª, doszedª do wniosku »e nie pojedzie do domu. Szwendaª si¦ po kompanii i chlaª wód¦
z innymi koniami, którzy te» postanowili sp¦dzi¢ noc w koszarach. Mimo, »e kadra byªa na
kompanii obcinka odbyªa si¦, a po kilku godzinach wi¦kszo±¢ ludzi byªa kompletnie pijana.

Doszªo wi¦c do sytuacji gdzie o godzinie 24.00 po kompanii chodzili pijani szweje i konie.
Czego si¦ wtedy naogl¡daªem... Jak wi¦kszo±¢ kªopotów i te wreszcie si¦ sko«czyªy. Pocieszaj¡ce
w caªym tym bajzlu jest to, »e ka»da m¦czarnia ma w swój koniec. Nast¡piª w tym czasie tak»e
inny, wa»ny epizod w »yciu koszarowym, zwªaszcza dla mojej fali. Odpalili±my swoje centymetry
(patrz "fala"), czyli byli±my "na fali", poniewa» mieli±my do wyj±cia 150 dni. Wi¡zaªo si¦ to
z codziennym odrywaniem jednego centymetra w czasie obiadu i wrzucaniu tego kawaªka do
talerza. Oznajmiali±my ±wiatu o naszej "cieni¹nie" poprzez pukanie niezb¦dnikiem w stóª lub
tac¦ trzy razy. Pó¹niej po osi¡gni¦ciu 99 dni (czyli liczby dwucyfrowej) puka si¦ dwa razy, a po
dotrwaniu do liczby jednocyfrowej puka si¦ tylko raz.

* * *

Nast¡piª powrót z poligonu. Wi¦kszo±¢ moich kumpli wygl¡daªa jakby wracali z pustelni.
Mordy czerwone, zaro±ni¦ci, brudni. Nie ma si¦ co dziwi¢. Byli na wygnaniu prawie miesi¡c.
�ycie w koszarach wracaªo do normy. Nuda, cz¦ste sªu»by, coraz to nowe utrudnienia ze strony
koni, aby wyj±¢ na przepustk¦. Próbowali±my sami jako± zorganizowa¢ sobie czas po poªudniu.
Jeden kolega przytargaª radio CB i mogli±my bawi¢ si¦ do pó¹nych godzin nocnych, co nieraz
wkurzaªo tych, którzy chcieli spa¢.
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Na kompani¦ przydzielono kilku mªodych z jesieni, którzy dopiero co sko«czyli szkóªki wo-
jskowe. Niektórzy mieli starszego szeregowego, wi¦c panowaªo ogólne przekonanie, »e niedªugo
zaczn¡ peªni¢ sªu»by. I tu si¦ mylili±my. Nasz dowódca wymy±liª sobie, »e nowi »oªnierze musz¡
si¦ zaaklimatyzowa¢. To nas zatkaªo. Mogªy min¡¢ nawet miesi¡ce, a mªodzi mogli nie trzyma¢
sªu»b i nic nie mogli±my zrobi¢. My, zaraz po kilku dniach po przyj±ciu na kompani¦ zostali±my
zagnani do sªu»b. Jednak po kilku tygodniach, strasznie m¡c¡c, sprawili±my, »e i oni zacz¦li
trzyma¢ sªu»by. Spowodowaªo to oczywi±cie zmniejszenie ilo±ci sªu»b starszych »oªnierzy. Wielu
z przydzielonych mªodych miaªa kªopoty ze zdrowiem. Wkurzaªo to szefa kompanii.

�oªnierze ci zwolnieni byli ze wszystkich prac i byªy z nimi tylko kªopoty. W wojsku panuje
przekonanie, »e jak ju» kto± si¦ tutaj dostaª, to powinien co± robi¢. Je»eli jeden czy drugi nic nie
robi, nie trzyma sªu»b, to jego kolega denerwuje si¦, »e on cz¦sto nie mo»e spa¢ w nocy, poniewa»
trzyma sªu»b¦, a jego, czasami cwa«szy falowiec, przesypia wszystkie noce i narzeka, »e wojsko
jest ci¦»kie. Kadra, tak»e takich »oªnierzy zbytnio nie lubi. Nie mo»na takiego delikwenta nawet
opieprzy¢, bo zaraz mo»na zosta¢ os¡dzonym o zn¦canie si¦ nad chorym.

Izby chorych tak»e nie chc¡ przyjmowa¢ tych zdechlaków, bo psuje si¦ statystyk¦, a poza tym
je»eli komisja wojskowa oceniªa, »e dany chªopak jest zdolny do peªnienia sªu»by, to znaczy »e jest
zdolny i koniec. Tylko zaraz po zameldowaniu si¦ w jednostce nasz chory »oªnierz przedstawia
odpowiednie papiery i dostaje zwolnienie ze sªu»b, biegów, treningów czy prac. Wysyªa si¦
wi¦c takiego »oªnierza znowu na komisj¦ lekarsk¡, która to komisja w zale»no±ci od humoru i
ewentualnie posiadanych papierów, orzeka np. »e dany klient otrzymuje kategori¦ "D", czyli
niezdolny do sªu»by wojskowej w czasie pokoju (co by to nie znaczyªo - czy»by wojna leczyªa?)
i dany »oªnierz staje si¦ cywilem. Wielu takich »oªnierzy przewin¦ªo si¦ przez moj¡ kompani¦,
wzbudzaj¡c zªo±¢ i zazdro±¢. Jeden z nich, w porywie rado±ci, zaprosiª kilku na swoje po»egnanie.

Wyszli na przepustk¦ (niektórzy na lewizn¦) i spili si¦ jak ±winie. Wracaj¡c do jednostki
przechodzili koªo jakiego± spotkania przy ognisku. Niefortunnie ±piewaj¡c ostatni¡ zwrotk¦ "Rez-
erwy" dotycz¡cej zaopatrzenia w alkohol miasta w którym znajdowaªa si¦ jednostka:

"... gdy rezerwi±ci pij¡, to w Zgierzu wódki brak..."

narazili si¦ tubylcom, którzy widocznie w wojsku nie byli. Dostali omªoty i pojedynczo wracali do
koszar, wcze±niej bª¡kaj¡c si¦ po lesie. Gdy dotarli na kompani¦ zwoªali chªopaków i "uzbrojeni"
w kije wrócili do miejsca zaj±cia. Tam przy ognisku lutn¦li pierwszemu z brzegu chªopaczkowi,
który okazaª si¦ najmniej winny. Wi¦kszo±¢ si¦ rozbiegªa. Jeden z naszych pobiegª za nimi,
my±l¡c »e za nim rusz¡ inni... có», myliª si¦.

Dostaª wciry i pó¹niej ledwo donie±li go do koszar. Reszta naszych, gdy zobaczyªa, »e przy
ognisku s¡ tak»e dziewczyny, dosiadªa si¦ i posiedziaªa kilka minut. Potem zabraªa rannego koleg¦
i spokojnie wróciªa do koszar. Wcze±niej, zaalarmowany dy»urny o�cer wyªapaª tych, którzy byli
na niefortunnym po»egnaniu. Wsadziª ich do ancla i zagroziª nam, »e jak kto± jeszcze zniknie z
kompanii to on si¦ z nami rozliczy. Pó¹niej przyjechaª jeszcze z-ca dowódcy jednostki i cho¢ sam
byª nie wiele trze¹wiejszy od balowiczów, to jednak z u±miechem zapowiedziaª nam o gro»¡cej
karze - marsz 20-sto kilometrowy. Potem zjawiª si¦ jeszcze ko« z naszej kompanii, który nas
liczyª kilka razy, a nast¦pnego dnia okazaªo si¦, »e nasza kompania znowu podpadªa. Zacz¡ª si¦
okres niezbyt miªy. Poszkodowany mªody (byª nim bowiem mªody z jesieni) zawieziony zostaª do
szpitala z ogólnymi potªuczeniami. W sumie unikn¡ª on kary i gdy po kilku tygodniach wróciª
ze szpitala, dostaª nawet miesi¦czny urlop wypoczynkowy. Pechowcy, którzy zostali zamkni¦ci
w anclu dostali po kilka dni aresztu za, jak to okre±liª z-ca dowódcy jednostki, nie udzielenie
pomocy koledze.

* * *
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Zbli»aªa si¦ Wielkanoc, gdy na nasz¡ kompani¦ spadª nast¦pny cios, tym razem nie zawiniony
przez nas. Na przepustce zostaª potr¡cony przez pijanego kierowc¦ jeden z mªodych »oªnierzy.
Przez ponad tydzie« walczyª z »yciem i nie odzyskawszy przytomno±ci zmarª w szpitalu. Nasi
przeªo»eni zadecydowali, »e pogrzeb odb¦dzie si¦ z honorami. Tak te» si¦ staªo.

* * *

Znów zacz¦ªa si¦ monotonia »ycia wojskowego, która przerywana byªa z rzadka nielicznymi
przepustkami. Pod koniec kwietnia zacz¦ªa si¦ w naszej jednostce unitarka mªodych z wiosny.
Oczywi±cie wi¡zaªo si¦ to z rado±ci¡ jak¡ prze»ywali »oªnierze ze starej wiosny. Mªodzi wys-
traszeni, dopi¦ci i niepewni poruszali si¦ w grupie na szkolenia i posiªki. "Moi" mªodzi, którzy
przybyli do nas ze szkóªek, byli dosy¢ rozgarni¦ci. Nie mieli±my z nimi specjalnych kªopotów, a
i sami nie byli±my dla nich chyba najgorszymi dziadami. Oczywi±cie zdarzaªy si¦ jakie± nocne
zabawy i tªoczenia, ale ogólnie nie byªo to nagminne. Zreszt¡ tylko oni przeszli caª¡ falow¡
procedur¦ do obcinki. Z wcze±niejsz¡ fal¡ (z jesieni¡) jak ju» wcze±niej wspominaªem mieli±my
kªopoty, z pó¹niejsz¡ tak»e je mieli±my. Jednak, dzi¦ki nieformalnemu kompromisowi mi¦dzy
nami a naszymi mªodymi, nie byªo wi¦kszych zgrzytów. Starzy z wiosny ±miali si¦ z nas, »e
jeste±my zbyt ªagodni, ale historia pokazaªa, kto miaª racj¦.

* * *

Trwaªy przygotowania mªodych do przysi¦gi. Obserwowali±my ich i ±miali±my si¦ z nich, nie
pami¦taj¡c, »e w ko«cu nie tak dawno sami byli±my na ich miejscu. Przyszªa chwila przysi¦gi.
Patrzyªem na ni¡ z drugiej strony, ju» jako stary »oªnierz. Wyznaczono mnie i kilku moich kolegów
do regulacji ruchu. Przebrali±my si¦ w wyj±ciowe ciuchy. Otrzymali±my drogowe wyposa»enie,
czyli opaski i paªki elektryczne (±wiec¡ce, nie parali»uj¡ce). Wygl¡dali±my jak chªopcy z Hitler
Jugend. Przyje»d»ali ludzie, a my musieli±my upycha¢ ich samochody, wskazuj¡c kierowcom
gdzie maj¡ parkowa¢. Po tej robocie odbyªa si¦ przysi¦ga i wszyscy mªodzi wraz ze swoimi
rodzicami, dziewczynami, czy znajomymi, udali si¦ na dwa dni przepustki. My tak»e poszli±my
na przepustki - cho¢ troch¦ krótsze to jednak wcale nie zazdro±ciªem im sytuacji. Jeszcze sobie nie
zdawali sprawy z ilo±ci dni jakie b¦d¡ musieli sp¦dzi¢ w wojsku. Mnie zostaªo tylko kilkadziesi¡t.

* * *

Na kompanii pojawili si¦ wreszcie oczekiwani mªodzi z wiosny - oczekiwani zwªaszcza przez
ich "starych". Nie przyszªo ich wielu - czterech, ale to wystarczyªo. Znowu zacz¦ªy si¦ nocne
zabawy i dokªadne sprz¡tania. Trzeba przyzna¢, »e ilekro¢ na jak¡± kompani¦ przychodz¡ mªodzi
to robi si¦ porz¡dek. Wi¦kszo±¢ prac wykonuj¡ oni i gdy po jakim± czasie zorientuj¡ si¦, »e tak
naprawd¦ to nic im za bardzo zrobi¢ nie mo»na, zaczynaj¡ sprz¡ta¢ na sztuk¦. Wykorzys-
tuje si¦ wi¦c maksymalnie szok, jaki ka»dy z nas przechodziª po przyj±ciu do nowej kompanii.
Po sprz¡taniu, starzy z wiosny organizowali zabawy. Najpierw nie±miaªo, potem coraz ±mielej
m¦czyli chªopaków, a» przykro byªo patrze¢.

My, mimo »e byli±my starsi falowo, nie mogli±my nic zrobi¢. Takie s¡ prawa fali. Min¦ªo
kilka tygodni. Nasi mªodzi przeszli ju» przycink¦ i zbli»aª si¦ czas obcinki. Przycinka odbyªa si¦
bezproblemowo, a zabawa trwaªa do biaªego rana. Mªodzi mieli wtedy szans¦ bawi¢ si¦ razem
ze "staro±ci¡". Zaraz po przycince obowi¡zuje zawieszenie fali. Nasi mªodzi spili si¦ i rano nie
mo»na byªo ich dobudzi¢. Jeden nawet w przypªywie ciepªych uczu¢, nasikaª do buta swojemu
staremu.
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Na zaprawie ich bladych twarzy nie mo»na byªo odró»ni¢ od koszulek. Mªodzi z wiosny
wykonywali wi¦kszo±¢ prac, a nasi mªodzi pomagali im. Nadszedª wreszcie czas, kiedy moja
fala zbli»aªa si¦ do cyfry 30. Nale»aªo "obci¡¢ ogony" naszym mªodym. Po tej "uroczysto±ci"
tracili±my wszelkie prawa do nich. Nie b¦d¡ oni nam ju» usªugiwa¢, ±cieli¢ ªó»ek, robi¢ herbaty,
tªoczy¢ itp. Stawali±my si¦ cywilami.

Obcinka przebiegªa bez zgrzytów i po odczytaniu rozkazu nocnego nasi mªodzi stali si¦ wick-
ami, a my wedªug prawa falowego doci¡gali±my si¦, stali±my na ko«cu w kolejce po posiªki i
czekali±my ko«ca sªu»by wojskowej. Jednak nie dane nam byªo tego doczeka¢ w spokoju. Po
samej obcince, starzy z wiosny troch¦ sobie popili i zdecydowali, »e ich mªodzi tak»e mog¡
potrenowa¢. Pech chciaª, »e jeden ich mªody byª po sªu»bie i miaª rano i±¢ na biuro przepustek.
Obudzili go i zacz¦li tªoczy¢. Najpierw niech¦tnie, potem ju» wystraszony robiª te pompki, a »e
nale»aª do ludzi nerwowych zacz¡ª mie¢ kªopoty z oddychaniem. Zacz¡ª si¦ dusi¢. Po wej±ciu
do pokoju zobaczyªem chªopaka, le»¡cego krzy»em, który z ledwo±ci¡ oddychaª. Zblu¹niªem
chªopaków i z kumplami próbowali±my pomóc dusz¡cemu si¦ mªodemu. Nie mógª si¦ jednak us-
pokoi¢ i zdecydowali±my si¦ wezwa¢ pomoc. Zadzwonili±my do o�cera i zacz¦li±my kombinowa¢
jak by tu spraw¦ zatuszowa¢. Mªody obiecaª, »e nie powie, co si¦ staªo i jako± si¦ wykr¦ci. Na
drugi dzie« wróciª ze szpitala. Tam powiedzieli mu, »e jest za mªody »eby chorowa¢. Nic nie
zapowiadaªo, »e zacznie kablowa¢. Jednak po kilku dniach bomba wybuchªa. Mªody spªakaª si¦
ojcu, a ten zawiadomiª dowódc¦ okr¦gu. Zacz¦ªy si¦ kontrole, poleciaªy miesi¦czniki (takie do-
datki do pensji kadry), a wszystkie te »ale spªyn¦ªy na zwykªych »oªnierzy szeregowych. Niewa»ne
czy winnych, czy niewinnych. Zorganizowano marsz, w którym ironicznie brali udziaª tak»e
falowcy kablarza. Ja na szcz¦±cie byªem wtedy na urlopie i gdy z niego wróciªem dowiedziaªem
si¦ o "nocnych manewrach". Chªopaki mieli kilka dni zakwasy. Wy»sza kadra zdecydowaªa, »e
ma si¦ odby¢ s¡d kole»e«ski nad winnymi. Mimo, »e winnych byªo dwóch to jednak po dupie
dostali wszyscy. Tak ju» jest, »e jak co± zªego si¦ dzieje, to obrywaj¡ wszyscy i tego na pocz¡tku
nie mog¡ zrozumie¢ mªodzi »oªnierze.

* * *

Kadra, jak zwykle w takich wypadkach, my±li tylko o karaniu, a nie jak zapobiega¢ takim
przypadkom. Zastanawiaªem si¦ kiedy± nad sposobem my±lenia kadry. Dlaczego jest tak jak jest.
Dlaczego nie robi¡ nic, aby by¢ chocia» troch¦ lubiani. Odpowied¹ jest dosy¢ prosta. Ka»dy z nas
»yje w swoim wªasnym ±wiecie. Mªodzi »yj¡ w swoim, starzy »oªnierze w swoim i kadra zawodowa
»yje w swoim ±wiatku. Nawet ta pªaszczyzna na której »yje kadra nie zawsze jest taka sama.
Ka»dy si¦ w pewien sposób hermetyzuje i ma »al do wszystkich innych spoza swojego ±wiatka.
Problem pojawia si¦ wtedy, kiedy co± zªego si¦ dzieje i caª¡ win¦ zwala si¦ na podwªadnych,
gdzie± wreszcie musi ko«czy¢ si¦ to caªe zwalanie i najcz¦±ciej ko«czy si¦ na szwejach.

Kadra tak»e jest podzielona. Z jednej strony pracuj¡ca na kompaniach, w wi¦kszo±ci pragn¡ca
zdoby¢ jak najwy»sze stopnie, które wi¡»¡ si¦ z polepszeniem sytuacji materialnej, z drugiej
kadra pracuj¡ca w sztabach, która to kompletnie nie wie i nie chce wiedzie¢, co dzieje si¦ na
kompaniach. Przychodz¡ do pracy, wypeªniaj¡ jakie± papiery, pij¡ herbatki lub kawki, wydaj¡
cz¦sto gªupie polecenia i ci¦»ko zm¦czeni id¡ do swoich domów. Wªa»¡ z butami wsz¦dzie tam
gdzie dochodz¡ jakie± zªe wie±ci. Powoduje to sytuacj¦, »e nawet kadra na kompaniach musi
tuszowa¢ sprawy, które kwali�kuj¡ si¦ do karania. Bardzo cz¦sto wida¢ te» niekompetencj¦
wy»szych o�cjeli. Biegaj¡ i wymy±laj¡ jakie± bzdurne rozkazy. Niekompetencja jest cz¦sto bardzo
jaskrawa. Sªawna, w mojej jednostce, byªa anegdota o pewnym wy»szym o�cerze, który chciaª
klei¢ korpus silnika distalem (rodzaj kleju). Dlatego, kiedy sªysz¦ gªosy o potrzebie fachowo±ci i
kompetencyjno±ci kadry wiem, »e jest to prawie niemo»liwe.
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Wszystko powoli przemija. Mimo, »e w wojsku czas pªynie bardzo wolno, to jednak pªynie.
Malutkimi kroczkami zbli»a si¦ czas ko«ca sªu»by. Prawd¡ jest i odczuli±my to na wªasnej skórze,
»e im bli»ej ko«ca tym czas pªynie wolniej. Wydawa¢ by si¦ mogªo, »e tak by¢ nie powinno, lecz
ka»dy kto w wojsku byª prawd¦ t¦ potwierdzi.

Tak si¦ zªo»yªo, »e moja fala wychodziªa w lipcu, czyli w poªowie trwania poligonu. W
zwi¡zku z tym, »e wiedzieli±my o tym, »e na poligon nie pojedziemy, mieli±my nadziej¦, »e
mo»e to spowodowa¢ nasze wcze±niejsze wyj±cie do cywila. Tak si¦ jednak nie staªo. Zgodnie z
rozkazem musieli±my siedzie¢ do ko«ca.

W jednostce rozpocz¡ª si¦ okres przygotowania do poligonu, który tym razem miaª odby¢ si¦
nad morzem. Moi falowcy i ja przygl¡dali±my si¦ z satysfakcj¡ tym przygotowaniom, wiedz¡c,
»e tego poligonu ju» nie zaliczymy. Wyjazd miaª rozpocz¡¢ si¦, jak to w zwyczaju wojskowym
bywa, wcze±niej rano. Sko«czyªo si¦ na wczesnej pobudce. Nasi koledzy biegali po plecaki i bro«,
by do wieczora przesiedzie¢ w wagonach transportu wojskowego.

My nie musieli±my si¦ zrywa¢ z ªó»ek, ale wstali±my, bo chciaªa si¦ z nami po»egna¢ kadra.
Po»egnanie jak po»egnanie - par¦ sªów i u±cisków r¦ki. Potem byªo ±niadanie i po»egnali±my si¦
z naszymi kolegami. Po ustawieniu si¦ w kolumn¦ ruszyli na stacj¦, gdzie mieli zaªadowa¢ si¦ na
wspomniany wcze±niej transport kolejowy.

Nasz dowódca na odchodne zaproponowaª nam jeszcze sªu»b¦ nadterminow¡, na co zareagowali±my
±miechem. Có», ten facet »yª w innym ±wiecie. Zostali±my sami w jednostce. Kilkudziesi¦ciu
»oªnierzy i kadry zawodowej. Jeszcze na koniec wlepiono nam sªu»by, ale byªy one sztukowe, wi¦c
jako± to prze»yli±my. Do ko«ca miaª z nami zosta¢ nowy chor¡»y, który stwierdziª, »e mo»emy
robi¢ co nam si¦ »ywnie podoba, tylko »eby±my nie podpadali. Taki ukªad nam si¦ podobaª,
ale idylla nie trwaªa dªugo. Wy»si przeªo»eni stwierdzili, »e nie mo»emy si¦ nudzi¢ i w zwi¡zku
z tym wymy±lano nam jak jakie± bzdurne zaj¦cia typu grabienie trawników, czy porz¡dkowanie
zªomowiska.

Oczywi±cie, nie wkªadali±my w to caªego serca, co byªo powodem wielu zadra»nie«, ale jako±
udawaªo nam si¦ w ko«cu wychodzi¢ obronn¡ r¦k¡. Tak mieli±my sp¦dzi¢ trzy tygodnie. Na dwa
dni przed naszym wyj±ciem zacz¦li±my ju» namacalnie odczuwa¢, »e w ko«cu wychodzimy do
cywila. Rozpocz¦ªy si¦ spotkania po»egnalne, informacyjne itp. Musieli±my wysªucha¢ ksi¦dza,
prawnika i dowódcy jednostki. Nie byªy to zbyt ciekawe spotkania, ale my ju» my±leli±my o nad-
chodz¡cej wolno±ci. Na stoªówce zabrzmiaªy nasze pojedyncze pukni¦cia, co wkurzaªo niektórych
koni. Zacz¦li±my wpisywa¢ si¦ na chusty.

* * *

Mimo, »e przeszedªem wszelkie szczeble hierarchii falowej, sam na koniec wyszedªem bez
chusty. Byªo to spowodowane wieloma wzgl¦dami, nad którymi nie chciaªbym si¦ tutaj rozwodzi¢.
Opisz¦ pokrótce t¦ cz¦±¢ tradycji korzystaj¡c z wªasnych obserwacji i z pracy [5].

Ka»dy element chusty, czyli ka»da cz¦±¢ rysunku na chu±cie ma jakie± znaczenie. Artykuª
[5] opisuje niektóre zale»no±ci: "(...) U góry, na ±rodku, du»y napis "REZERWA" w kolorach
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fali (...). Na tej samej wysoko±ci po lewej stronie [znajduje si¦ np.] "W92" czyli wiosna `92
- czas poboru, a z prawej termin wyj±cia - "J93". Pod spodem - "CYWIL", a ni»ej wybrany
przez »oªnierza obrazek. W lewym górnym rogu (...) rysuje si¦ herb najbli»szego miasta, a
wzdªu» lewego boku chusty nazw¦ miejscowo±ci, w której stacjonuje jednostka. Po drugiej stronie
umieszcza si¦ herb i nazw¦ rodzinnej miejscowo±ci wªa±ciciela chusty. U doªu wpisuj¦ si¦ 540
(liczba odsªu»onych dni w wojsku) i symbol korpusu.

Saperzy rysuj¡ wybuchaj¡c¡ min¦, czoªgi±ci czoªg, a obrona przeciwlotnicza dwie skrzy»owane
rakiety. Niektórzy w tym miejscu wpisuj¡ gotykiem "THE END", podkre±laj¡c koniec sªu»by,
któr¡ w falowym »argonie nazywaj¡ "SYFEM". Wi¦kszo±¢ napisów pisze si¦ gotykiem (...).
W latach osiemdziesi¡tych gotyk ust¡piª cz¦±ciowo miejsca solidarycy, ale potem znów staª si¦
obowi¡zuj¡cym kanonem. Je»eli kto± byª w anclu, czyli wojskowym areszcie, to ka»dy dzie«
zaznacza na chu±cie gwiazdk¡. Niektórzy maj¡ na chu±cie caªe niebo. W wojsku, inaczej ni»
w cywilu, kto przesiedziaª w areszcie, budzi szacunek (...). Ka»da chusta obszyta jest dwoma
rz¦dami fr¦dzli (...) z pomponem na ka»dym rogu, tak»e w odpowiednim kolorze. Fr¦dzle si¦
lekko przycina i czesze pod wod¡, »eby si¦ wyprostowaªy i zrobiªy puszyste. Pompony robi¡
zwykle matki lub dziewczyny.

Ostatnio w±ród rezerwistów zapanowaªa moda na "mi±ki". Zamiast pomponów przyszywaj¡
niewielkie pluszowe maskotki w kolorze fali(...)." Wi¦kszo±¢ tych informacji jest prawdziwa, z
tym »e je»eli kto± byª na szkóªce wojskowej, wtedy ten fakt te» jest zaznaczony na chu±cie
(rysuje si¦ herb miasta w którym mie±ciªa si¦ szkóªka). Inne odznaki korpusu to mi¦dzy in-
nymi: korpus remontowy - tzw: "u±miechni¦ty francuz", czyli cz¦±¢ trybu w dolnej cz¦±ci i
klucz francuski w górnej; korpus kwatermistrzowski: skrzy»owany ªan zbo»a z karabinem; czy
korpus sªu»b technicznych: dwie skrzy»owane armaty z kul¡ armatni¡ po±rodku (tzw. armaty
z jajem). Tak»e rysunki s¡ ró»ne, cho¢ generalnie symbolizuj¡ one rado±¢ posiadacza chusty
z powodu odzyskanej wolno±ci. Mog¡ one przedstawia¢ rysunki rodem z fantasy, uzbrojonych
facetów a'la Rambo, scenki krajobrazowe, zakochane pary, czy te» nagie panienki. Tªo caªej
chusty jest równie» odpowiednio falowo malowane, a w wolnych miejscach pojawiaj¡ si¦ wpisy
wspóªtowarzyszy. Kumple z mojej kompanii w zdecydowanej wi¦kszo±ci kupili chusty, które par¦
miesi¦cy wcze±niej zostaªy zamówione u odpowiednich osób. Chusty byªy ciekawe i profesjon-
alnie zrobione, cho¢ wzorów byªo tylko kilka, co byªo powodem dublowania si¦ chust. Kilku
ludzi z jednostki zdecydowaªo si¦ zrobi¢ chusty samodzielnie. Technik robienia chust jest kilka.
Zawodowo zajmuj¡ce si¦ grupy, które co jaki± czas odwiedzaj¡ koszary i zbieraj¡ zamówienia
wykonuj¡ chusty w technice sitodruku.

"Chaªupnicze" metody polegaj¡ na wykonaniu szkicu oªówkiem, lub czarn¡ kredk¡, a nast¦pnie
kolorowaniu kredkami z odrobin¡ wody zmieszan¡ z np. wod¡ kolo«sk¡. Bardziej artystyczn¡
metod¡ jest haft. Na szkóªce miaªem kaprala, który zdecydowaª si¦ na wykonanie chusty t¡
technik¡. Mógª sobie na ni¡ pozwoli¢, gdy» kaprale na szkóªce maj¡ bardzo du»o wolnego czasu.
Zamówienie chusty wi¡»e si¦ z wydatkiem, który zamyka si¦ w granicach 250 - 500 tys. zª. (dane
z 1993). Potem jeszcze trzeba wyda¢ pieni¡dze na fr¦dzle i wªóczk¦ na pompony. Zdarza si¦,
»e zlecenie wykonania chusty otrzymuje mªody, który zdradziª si¦ zdolno±ciami gra�cznymi. Ma
wtedy mo»liwo±¢ zadziobania, a co si¦ z tym wi¡»e zwolnienia z wieczornego sprz¡tania. Wielu
ludzi, nie b¦d¡c nigdy w wojsku, dziwi si¦ po jak¡ choler¦ wychodz¡cy do cywila zakªadaj¡ na
siebie te kolorowe, czasem ±mieszne, pomalowane prze±cieradªa? Trzeba sobie tutaj uzmysªowi¢,
»e ludzie którzy s¡ w wojsku, bardzo dªugo czekaj¡ na chwil¦, kiedy b¦dzie mo»na zaªo»y¢ chust¦ i
wyj±¢ z jednostki. A» póªtora roku t¦skni si¦ do wolno±ci i tym symbolicznym gestem potwierdza
si¦ speªnienie marzenia o sko«czeniu swego rodzaju m¦ki. Nie mo»na wi¦c pot¦pia¢ tej tradycji,
tak jak nie mo»na pot¦pia¢ innych tradycji, które stwarza czªowiek, bowiem zawsze co± chce si¦
przekaza¢ innym, czy to rado±¢ czy smutek. Tutaj oczywi±cie pokazywana jest rado±¢ i tak nale»y
patrze¢ na ludzi, którzy wychodz¡ z poci¡gów (mo»e nie zawsze o wªasnych siªach) i udaj¡ si¦
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do swoich domów. Takiej rado±ci bowiem w »yciu jest bardzo maªo, rado±ci szczerej i wylewnej.
Ci ludzie, w dzisiejszych, bardziej pokojowych czasach, doceniaj¡ przywilej czªowieka jakim jest
wolno±¢.

* * *

Dzie« wyj±cia. Dzie« na który czeka si¦ bardzo dªugo. Od rana trwaj¡ ostatnie rozliczania,
podpisywania obiegówek. Pó¹niej siedzimy w pokojach i nie mo»emy uwierzy¢, »e to ju» koniec.
Wspominamy. Okoªo poªudnia odbywa si¦ ostatni obiad z dowódc¡ jednostki, potem udajemy
si¦ po odpraw¦ do kasy. Na biurze przepustek dostajemy dowody osobiste i ksi¡»eczki wojskowe.
Jeste±my wolni.

* * *

Dotrwaªem ko«ca. Po wyj±ciu jeszcze dªugo miaªem wra»enie, »e jestem tylko na przepustce
i b¦d¦ musiaª wróci¢. Na szcz¦±cie to ju» tylko zªy sen. Po kilku miesi¡cach zapomniaªem o
wojsku, zwªaszcza o prze»yciach negatywnych, o nieprzespanych nocach, o u»eraniu si¦ z kadr¡,
o pijackich libacjach... Wojsko jest grub¡ kresk¡, która oddziela brutalnie nasze »ycie na dwie
cz¦±ci. Ju» nigdy nie b¦dzie tak jak przed wojskiem. Na wi¦kszo±¢ rzeczy b¦dziemy patrze¢
inaczej. To, czy zmienili±my si¦ zale»y w du»ym stopniu od naszego charakteru, od nas samych,
a tak»e od szcz¦±cia, lub jego braku. Dla tych, którzy maj¡ przed sob¡ blisk¡ perspektyw¦ pój±cia
do wojska niech pomocne stan¡ si¦ te sªowa napisane w [6]:

[...] A jak ju» do wojska czªowiek si¦ dostanie... Có», mo»na to uwa»a¢ za póªtora roku
wyj¦te z »yciorysu. Mo»na cierpie¢, by¢ poni»anym "kotem", a pó¹niej odgrywa¢ si¦ na kole-
jnym roczniku ju» jako "stare wojsko". Mo»na zej±¢ na psy. Ale mo»na tak»e zdoby¢ zawód
[mowa o sªu»bie nadterminowej - przyp. autora], nie troszcz¡c si¦ o utrzymanie w dobie bezrobo-
cia. I mo»na znale¹¢ kumpli, prawdziwych przyjacióª na caªe »ycie. Ka»demu za± poborowemu
mo»na zadedykowa¢ stare chi«skie przysªowie: "Jak ju» spadªe± do piwnicy, to przynie± stamt¡d
karto�e."



KTO JEST KTO

W dodatku tym opisz¦ pokrótce, kto jest kim na kompanii, czyli tam, gdzie przebywaj¡
»oªnierze zasadniczej sªu»by wojskowej. Opisz¦ tu hierarchi¦ sªu»bow¡, aby uªatwi¢ zrozumie-
nie niektórych poj¦¢ i opisów znajduj¡cych si¦ w tej ksi¡»ce. Zaczn¦ od nakre±lenia szkieletu
hierarchii:

Dowódca kompanii

Dowódcy plutonów

Dowódcy drużyn

Zwykli żołnierze ZSW

Szef kompanii

Pisarz Pomocnik Szefa kompanii

Diagram ten powinien uªatwi¢ zrozumienie podstawowych zale»no±ci wynikaj¡cych z peªnionych
funkcji. W diagramie tym nie powinni znajdowa¢ si¦: pisarz i pomocnik szefa, gdy» takich funkcji
dzi± o�cjalnie nie ma, ale praktycznie s¡ oni na ka»dej kompanii.

Opisz¦ teraz wymienione stanowiska.
� Dowódca kompanii - Jest to »oªnierz zawodowy, najcz¦±ciej z korpusu o�cerskiego. Mo»e

to by¢ podporucznik (tzw. dwukropek - ze wzgl¦du na dwie gwiazdki na pagonie), porucznik
lub kapitan. Dowódca kompanii wybiera sobie pisarza, który odwala za niego wi¦kszo±¢
prac papierkowych. Zreszt¡ bez pisarza nie mógª by tak naprawd¦ dowodzi¢ kompani¡ -
caªy czas bowiem w pracy musiaªby siedzie¢ i pisa¢. Osoba, która rz¡dzi caª¡ kompani¡.
Odpowiedzialna za szkolenie »oªnierzy (czyli np. wyniki w strzelaniu). DK zatwierdza os-
tatecznie wszelkiego rodzaju dªu»sze przepustki i urlopy.

� Szef kompanii - Zwany tak»e Pomocnikiem Dowódcy kompanii. Podlega bezpo±rednio DK.
Szef jest wyznaczany z korpusu podo�cerskiego (wszelkiego rodzaju sier»anci) lub obecnie
cz¦±ciej z korpusu chor¡»ych. Gªówne zadanie szefa to dbanie o zabezpieczenie kwater-
mistrzowskie kompanii, odpisywanie rozkazów, przygotowanie sªu»b itp. Szef jest praw¡
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r¦k¡ dowódcy. Wybiera sobie pomocnika, którego gªównym zadaniem jest dziaªalno±¢ typu
"przynie±, wynie±, pozamiataj".

� Dowódcy plutonów - �oªnierze zawodowi wybierani z korpusu podo�cerskiego lub cz¦±ciej
z korpusu chor¡»ych. Maj¡ du»y wpªyw na przepustki. Podlegaj¡ bezpo±rednio dowódcy
kompanii.

� Dowódcy dru»yn - Kiedy± dowódcami dru»yn byli kaprale wywodz¡cy si¦ z »oªnierzy ZSW.
Teraz jednak panuje tendencja do przydzielania tego stanowiska »oªnierzom zawodowym na-
jni»szego szczebla czyli podo�cerom mªodszym (plutonowi i sier»anci). DD s¡ bezpo±rednimi
przeªo»onymi zwykªych »oªnierzy ZSW. Sami podlegaj¡ za± bezpo±rednio dowódcom plu-
tonów.

� Zwykli »oªnierze zasadniczej sªu»by wojskowej - W tym jednym "worku" umieszczeni
s¡ szeregowi, kaprale, pisarz i pomocnik szefa kompanii. Zdarza si¦, »e kaprale s¡ dowódcami
dru»yn, ale ze wzgl¦du na ich maª¡ ilo±¢, nie s¡ to zbyt cz¦ste przypadki. W zwi¡zku z
tym, »e po wyj±ciu kadry do domu, powstaje sytuacja w której brak kogo± kto "rz¡dziª by"
plutonem, wyznacza si¦ nieo�cjalnie tzw. pomocników d-cy plutonów, czy te» pomocników
d-cy dru»yn. Te twory s¡ �kcj¡, ale daj¡ poczucie porz¡dku - w±ród kadry.



REGULAMINY

W tym dodatku przytocz¦ par¦ punktów regulaminu "Sªu»by Wewn¦trznej Siª Zbrojnych
PRL". Regulamin ten obowi¡zywaª nas jeszcze dªugo po tym jak PRL ju» nie byªo. Tych kilka
punktów jest subiektywnym wyborem przepisów, które mimo swojej bzdurno±ci, obowi¡zuj¡ w
wojsku i s¡ egzekwowane, nierzadko zbyt dosªownie.

Przytocz¦ te» kilka punktów "Regulaminu sªu»by wartowniczej i garnizonowej". Komentarze
zamieszczone pod niektórymi punktami nie s¡ wykªadni¡ przepisów, a tylko moimi przemy±le-
niami. Cz¦±¢ podpunktów zostaªa omini¦ta i oznaczona symbolem [...]. Nie jest to bynajmniej
cenzura, a tylko wykre±lenie mniej znacz¡cych zapisów.

Dla formalno±ci dodam, »e oprócz regulaminu Sªu»by wewn¦trznej... jest jeszcze regulamin
musztry, regulamin dyscyplinarny itp.

REGULAMIN S�U�BY WEWN�TRZNEJ

ROZKAZ Nr 18/MON

Zatwierdzam i wprowadzam do u»ytku w wojsku z dniem 12 pa¹dziernika 1977 r. "Regulamin
sªu»by wewn¦trznej Siª Zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" [...]

MINISTER OBRONY NARODOWEJ

Wojciech JARUZELSKI generaª armii

9. Do podstawowych cech »oªnierskich nale»y odwaga, zdolno±¢ do po±wi¦ce«, hart, wytr-
waªo±¢ na trudy »ycia »oªnierskiego oraz umiej¦tno±¢ dziaªania w trudnych warunkach wyma-
gaj¡cych napi¦cia wszystkich siª �zycznych i psychicznych. �oªnierza cechuje uczciwo±¢ i rzetelno±¢,
samodzielno±¢ i inicjatywa w dziaªaniu, wysoka wymagalno±¢ wobec siebie i swych podwªadnych,
stanowczo±¢ i konsekwencja w post¦powaniu oraz dbaªo±¢ o prezencj¦ i schludny, estetyczny
wygl¡d.

Czytaj¡c ten punkt regulaminu doszedªem do wniosku, »e jego twórca chciaª uczyni¢ z ka»dego
»oªnierza supermana z dusz¡ Matki Teresy i wygl¡dem ksi¦»niczki Diany. Jak mo»na wymaga¢
od ludzi zmuszonych siª¡ do sªu»enia w armii, bez »adnych motywacji (nie oszukujmy si¦ - ka»dy
tego potrzebuje) naraz tylu pozytywnych cech?

14. �oªnierze Wojska Polskiego s¡ zespoleni nierozerwaln¡ przyja¹ni¡, kole»e«stwem i wza-
jemnym szacunkiem z »oªnierzami Siª Zbrojnych ZSRR i pozostaªych armii pa«stw-sygnatariuszy
Ukªadu Warszawskiego oraz innych zaprzyja¹nionych pa«stw socjalistycznych.

Bez komentarza.

148.1) W porz¡dku dnia uwzgl¦dnia si¦: 8 godzin snu, czas na szkolenie programowe, nauk¦
wªasn¡, treningi itp., obsªug¦ i konserwacj¦ uzbrojenia, sprz¦tu technicznego, oporz¡dzenia i
umundurowania, prac¦ kulturalno - o±wiatow¡ i zaj¦cia sportowe, wysªuchanie dziennika telewiz-
yjnego, porann¡ zapraw¦ �zyczn¡, toalet¦ porann¡ i wieczorn¡, apel poranny i poªudniowy,
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spo»ywanie posiªków oraz na odpoczynek i sprawy osobiste »oªnierzy zasadniczej sªu»by wo-
jskowej. Przerwy mi¦dzy posiªkami w ci¡gu dnia nie powinny przekracza¢ 6 godzin.

Bez komentarza.

149. W warunkach garnizonowych w czasie nie krótszym ni» 30 minut po spo»yciu przez
»oªnierzy obiadu nie nale»y przeprowadza¢ »adnych zaj¦¢. Wtedy »oªnierze mog¡ rozbiera¢ si¦ i
odpoczywa¢ le»¡c na ªó»ku.

Za mªodego »oªnierza mo»emy zapomnie¢ o le»eniu na ªó»ku przed capstrzykiem.

193.4) �oªnierze wyznaczeni do sªu»by, co najmniej jedn¡ dob¦ przed jej obj¦ciem nie powinni
peªni¢ »adnej sªu»by. W noc poprzedzaj¡c¡ zapewnia si¦ im osiem godzin snu, a przed obj¦ciem
sªu»by - od trzech do czterech godzin na przygotowanie si¦ do niej i odpoczynek.

194.1) Po zako«czeniu sªu»by zwalnia si¦ »oªnierzy od zaj¦¢ w danym dniu. �oªnierzom
zasadniczej sªu»by wojskowej dowódca kompanii mo»e zezwoli¢ poªo»y¢ si¦ przed capstrzykiem.

Te dwa przepisy s¡ jakby niezauwa»ane. W caªej mojej karierze wojskowej, dopiero w jej
ko«cowej fazie, mo»na byªo wcze±niej przyj±¢ na kompani¦ przed sªu»b¡, a i tak trzeba byªo robi¢
to dyskretnie. Po sªu»bie cz¦sto zaganiano nas do ró»nych prac. Reklamacji nie byªo, bo mogªo
to jeszcze pogorszy¢ sytuacj¦.

223. Podo�cer dy»urny kompanii ma prawo i obowi¡zek:
� a) wydawa¢ »oªnierzom zasadniczej sªu»by wojskowej rozkazy dotycz¡ce obowi¡zków okre±lonych

instrukcj¡;
� b) zna¢ aktualny stan liczbowy kompanii [...]
� c) dopilnowa¢ ±cisªego przestrzegania porz¡dku dnia [...]
� d) dba¢ o utrzymanie porz¡dku i wªa±ciwego stanu sanitarno-higienicznego [...]
� e) wydawa¢ »oªnierzom i przyjmowa¢ od nich bro« i inny sprz¦t uzbrojenia w obecno±ci

dowódcy lub szefa kompanii;
� f) wysyªa¢ »oªnierzy wyznaczonych do prac poza rejonem zakwaterowania kompanii [...]
� g) [...]
� h) dopilnowa¢, aby palenie tytoniu odbywaªo si¦ tylko w miejscach do tego przeznaczonych

[...]
� i) [...]
� j) przedstawia¢ o�cerowi dy»urnemu jednostki wykaz imienny »oªnierzy nieobecnych nie us-

prawiedliwionych po capstrzyku oraz ukaranych ZOMZ-em;
� k) wydawa¢ »oªnierzom umundurowanie i oporz¡dzenie z szatni oraz przyjmowa¢ je do szatni

odpowiednio wyczyszczone i wyprasowane;
� l) sprawdza¢ wygl¡d zewn¦trzny »oªnierzy zasadniczej sªu»by wojskowej wychodz¡cych z re-

jonu zakwaterowania jednostki i znajomo±¢ zasad »oªnierskiego zachowania si¦. W razie
stwierdzenia niedoci¡gni¦¢ nie zezwala¢ im na wyj±cie z rejonu zakwaterowania jednostki;

� ª) [...]
� m) na wypadek alarmu post¦powa¢ zgodnie z instrukcj¡; n) przedstawia¢ dowódcy kompanii

wnioski o wyró»nienie lub ukaranie »oªnierzy zasadniczej sªu»by wojskowej;
� o) [...]

224. Podo�cer dy»urny kompanii zwraca uwag¦ i dopilnowuje wªa±ciwego zachowania »oªnierzy
pododdziaªu, zwªaszcza stosunków mi¦dzy »oªnierzami starszego i mªodszego rocznika. [...]

Gdy tak si¦ nieszcz¦±liwie zªo»yªo, »e nagrodzono nas awansem na mianowanie do wy»szego
stopnia - starszy szeregowy, to powy»sze punkty (223 i 224) musimy zna¢ na pami¦¢ - mo»emy ju»
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trzyma¢ podo�cera dy»urnego. Zwracam uwag¦ na podpunkt 223.l - przepis ten cz¦sto jest wyko-
rzystywany dla represji mªodych »oªnierzy wychodz¡cych na przepustki. Nikt bowiem nie uczy si¦
caªych regulaminów na pami¦¢, a i w mundurze wyj±ciowym mo»emy odszuka¢ nie wyprasowane
fragmenty. Je»eli chodzi o punkt 224 to cz¦sto bywaªo, »e podo�cer dy»urny jako mªody »oªnierz
(pierwsz¡ belk¦ mo»emy ju» dosta¢ po 3 miesi¡cach) sam byª tªoczony*.

249.1) �ó»ka ±ciele si¦ starannie i jednolicie. Równie» jednolicie ukªada si¦ w szafkach przy-
bory osobiste »oªnierzy.

Ten przepis sp¦dzaª sen z oczu wielu z nas. Sªowa "starannie" i "jednolicie" byªy powodem
wielu absurdów (np. w któr¡ stron¦ skierowane s¡ szczoteczki do z¦bów albo czy mydelniczka ma
by¢ zamkni¦ta czy nie)

263. W okresie zimowym w izbach »oªnierskich temperatura powinna wynosi¢ okoªo plus 18°
C, a w innych pomieszczeniach - stosownie do ustalonych norm.

18° C - przypominam, »e normalnie »oªnierz dostaje dwa koce. Zdarzaªo si¦, »e w pokoju
mieli±my tylko 4° C.

REGULAMIN S�U�BY WARTOWNICZEJ I GARNIZONOWEJ

Poni»sze przepisy ka»dy »oªnierz jest zobowi¡zany zna¢ na pami¦¢.

186.1 PRAWO U�YCIA BRONI
�oªnierz peªni¡cy sªu»b¦ wartownicz¡ (patrolow¡) ma prawo i obowi¡zek zastosowania wszel-

kich mo»liwych ±rodków przymusu, do u»ycia broni wª¡cznie w nast¦puj¡cych sytuacjach:
� (1) - w obronie wªasnej i w obronie innych »oªnierzy warty (patrolu); dla odparcia bezpo±red-

niego zamachu zagra»aj¡cego ich »yciu.
� (2) - w obronie »ycia innej osoby.
� (3) - w celu odparcia bezpo±redniego zamachu na:
� (3.1) - ochraniane obiekty, urz¡dzenia lub inne mienie.
� (3.2) - wa»ne obiekty pa«stwowe i urz¡dzenia u»yteczno±ci publicznej.
� (4) - dla udaremnienia ucieczki:
� (4.1) - oddanych mu pod stra» niebezpiecznych przest¦pców.
� (4.2) - zatrzymanego przez wartownika (patrol lub innego upowa»nionego »oªnierza) tylko

wówczas gdy z uprzedniego zachowania i post¦powania wynika, »e jest on sprawc¡ niebez-
piecznego czynu przest¦pczego (takiego jak podpalenie, zabójstwo, sabota» itp.).

Zastanawiam si¦ dlaczego punkt 186.1 brzmi wªa±nie tak, a nie inaczej. Przecie» podpunkt 1 i 2
mo»na spokojnie poª¡czy¢ - tworz¡c np. "w obronie wªasnej i w obronie »ycia innego czªowieka".
Tak samo przedstawia si¦ sytuacja z punktem 3. Mo»na go napisa¢ jako np. "W celu odparcia
bezpo±redniego zamachu na ochraniane mienie i wa»ne mienie pa«stwowe". Zwracam uwag¦ w
tym miejscu, »e punkt ten przewiduje mo»liwo±¢ u»ycia broni w przypadku gdy wartownik widzi
np. chuliganów niszcz¡cych pªot jakiej± fabryki pa«stwowej, a uniemo»liwia dziaªanie np. podczas
wªamywania si¦ do prywatnego domu.

Co do punktu 4 to naprawd¦ nie wiem jak ma on by¢ praktycznie wykonywany. Bo póª biedy,
je»eli mamy pod stra»¡ niebezpiecznego przest¦pc¦ (tzn. takiego któremu grozi co najmniej 3 lata
wi¦zienia) jak to opisuje podpunkt 4.1, ale jak rozpozna¢ sabota»yst¦ czy zabójc¦? Nie ka»dy jest
przecie» psychologiem, czy psychiatr¡, a tym bardziej wró»k¡. Punkt 4 wi¡»e r¦ce wartownikowi,
który zªapaª na swoim posterunku np. zªodzieja, dajmy na to - ªopaty. Na pewno nie jest to
niebezpieczny czyn, chocia» jest to czyn przest¦pczy - nie mo»e wi¦c u»y¢ broni. Wbrew pozorom
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u»ycie broni nie oznacza konieczno±ci strzelania z niej - mo»e to by¢ uderzenie kolb¡ lub bagnetem,
zatem w tej sytuacji wartownik nic nie mog¡c zrobi¢, staje si¦ wªa±ciwie tylko obserwatorem
wy»ej wymienionego czynu przest¦pczego. Przest¦pca taki mo»e wi¦c spokojnie ucieka¢, a gdyby
wartownik u»yª broni... skierowa¢ spraw¦ do s¡du i wygra¢!

170 WARTOWNIK NA POSTERUNKU MA PRAWO:
� -Wydawa¢ rozkazy zwi¡zane z peªnieniem sªu»by wszystkim osobom oprócz osób wymienionych

w punkcie 169.1 (chodzi o dowódc¦ warty i swego rozprowadzaj¡cego oraz osób im towarzysz¡cych)
� - Wymusza¢ posªusze«stwo wszelkimi mo»liwymi ±rodkami do u»ycia broni wª¡cznie i na

zasadach zgodnych z pkt. 186.
Bez komentarza.

171 WARTOWNIK NA POSTERUNKU MA OBOWI�ZEK:
� - Czujnie strzec i zdecydowanie broni¢ powierzonego mu mienia (osób) zgodnie z tabel¡

posterunków.
� - Trzyma¢ zaªadowan¡ (bez wprowadzonego naboju do komory nabojowej) i zabezpieczon¡

bro« w poªo»eniu okre±lonym w tabeli posterunków i nikomu jej nie oddawa¢.
� - Nie opuszcza¢ samowolnie posterunku, zanim nie zostanie zmieniony lub zdj¦ty, cho¢by

»yciu jego groziªo niebezpiecze«stwo.
� - Udziela¢ pomocy wartownikowi na s¡siednim posterunku nie przerywaj¡c ochrony powier-

zonego mu posterunku.
� - Nie dopuszcza¢ na odlegªo±¢ mniejsz¡ ni» podan¡ w tabeli posterunków, »adnych osób z

wyj¡tkiem wymienionych w pkt. 169.1 oraz osób im towarzysz¡cych.
� - Umie¢ posªugiwa¢ si¦ ±rodkami ª¡czno±ci, sygnalizacji oraz sprz¦tem po»arniczym.
W podpunkcie 3 wymagana jest od wartownika heroiczna postawa. Typowa sytuacja gdzie obiekt
chroniony (mo»e to by¢ np. jaki± pusty magazyn) jest wa»niejszy ni» »ycie ludzkie. Przepis ten
uniemo»liwia ucieczk¦ wartownika, w czasie sytuacji beznadziejnych (np. atak czoªgowy).

173. WARTOWNIKOWI NA POSTERUNKU WOLNO
� (1) - Oddali¢ si¦ dla ratowania »ycia ludzkiego lub mienia pa«stwowego - na tak¡ jednak

odlegªo±¢ aby mógª nadal chroni¢ powierzony obiekt.
� (2) - Odpowiada¢ na pytania je±li tak przewiduje tabela posterunków.
� (3) - Schroni¢ si¦ do budki wartowniczej lub pod grzybek (w czasie ulewnego deszczu) nie

przerywaj¡c obserwacji ochranianego obiektu.
� (4) - Pi¢ kaw¦ (wod¦), któr¡ za zgod¡ dowódcy warty (pomocnika) mo»e zabiera¢ w maniorce

na posterunek.
Tak jak poprzednio, punkt 1 okre±la nam priorytetowe zagadnienia dla których wartownik mo»e
oddali¢ si¦ z posterunku - jest to »ycie ludzkie (innego czªowieka) i mienie pa«stwowe - gdy
zobaczymy, »e komu± pali si¦ np. dom mo»emy tylko zawiadomi¢ dowódc¦ warty; nie mamy prawa
go jednak gasi¢ (no chyba, »e w domu tym znajduj¡ si¦ ludzie, lub wiemy »e jest to pa«stwowa
willa!).



STOPNIE WOJSKOWE (aktualizacja 2013)

W tym podpunkcie przytocz¦ stopnie wojskowe stosowane w formacjach l¡dowych (bez stopni
stosowanych w wojskach rakietowych i artyleryjskich). Gra�ki zapo»yczyªem z Wikipedii.

Obecnie stopnie umieszcza si¦ gªównie na piersi »oªnierza czy ramieniu (zdarzaj¡ si¦ oczywi±cie
na czapkach i na naramiennikach - ale to gªównie w mundurach wyj±ciowych). W chwili pisania
ksi¡»ki (1991-93) stopnie umieszczane byªy gªównie na ramionach tzw. pagonach. Dlatego te»
gra�ki mog¡ si¦ ró»ni¢ od tych z �moich czasów� - zwªaszcza w korpusie chor¡»ych i mªodszych
o�cerów, gdzie obwódka, która na pagonach byªa widoczna, na piersi czy ramieniu ju» taka mo»e
nie by¢. Podobnie z porucznikami - na pagonach nie wyst¦puje belka (tak jak na ramionach czy
piersi) - a w nowej gra�ce musiaªa si¦ znale¹¢, bo porucznik byªby mylony z chor¡»ym.

Po 2004r zlikwidowano klika stopni - w ramach uni�kacji z NATO.
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PIOSENKI I WIERSZE

W tym dodatku do ksi¡»ki przedstawi¦ najbardziej popularne utwory, które powstaªy w wo-
jsku. W tych anonimowych piosenkach, wierszach czy aforyzmach przelane s¡ uczucia i wra»enia
»oªnierzy peªni¡cych sªu»b¦. Wiele z tych dzieª jest wulgarna, ale nie oszukujmy si¦ - w wojsku
pada o wiele wi¦cej nieprzyzwoitych sªów.

Na pocz¡tku zaprezentuj¦ sztandarowe utwory, które staªy si¦ niemal hymnami. Przekazy-
wane z rocznika na rocznik, ±piewane przy ka»dej okazji, staªy si¦ klasykami.
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REZERWA

Godzina pi¡ta minut trzydzie±ci
kiedy pobudka zagraªa
grupa rezerwy szªa do cywila
niejedna panna pªakaªa

Niejednej pannie, »al si¦ zrobiªo
i serce z bólu zadr»aªo,
»e jej kochanek szedª do cywila
a jej si¦ dziecko zostaªo

W [miejscowo±¢] na dworcu gªównym
wszystkie si¦ panny zebraªy
z kamieniem w r¦ku, z dzieckiem na r¦ku
na rezerwistów czekaªy

Lecz to nie honor dla rezerwisty
by na peronie z pann¡ sta¢
Wsiadª do poci¡gu, zatrzasn¡ª drzwiami
i tak si¦ po»egnaª z pannami

Wsiadª do poci¡gu, usiadª przy oknie,
a poci¡g ruszyª z ªoskotem
A wszystkie panny gªowy spu±ciªy
poszªy do domu z powrotem

Poszªy do domu, za piecem siadªy
i tak cichutko pªakaªy
synu, ach synu, ojciec w cywilu
a jego adres nieznany

Nazajutrz rano poszªy do sztabu
pyta¢ o adres miªego
a szef jej na to: �spierdalaj szmato!
u nas nie byªo takiego½`

REZERWA II

Jak dªugo na Wawelu
Zygmunta bije dzwon
tak dªugo nasza Wisªa
Do Gda«ska pªynie st¡d

REF:
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Niech »yje nam rezerwa
przez szereg dªugich lat
gdy rezerwi±ci pij¡
to w [miejscowo±¢] wódki brak

Jak dªugo na Wawelu
Zygmunta bije dzwon
Tak dªugo w sercach naszych
rezerwy sªycha¢ ton

Rezerwa nie zapomniaªa,
»e mªode wojsko jest
Rezerwa w dup¦ dostaªa
koty dostan¡ te»

Dziewczyna lat szesna±cie
to bukiet biaªych ró»
Dziewczyna lat dwadzie±cia
to stara dupa ju»

Jak pi¢ to wino czerwone
co ma czterdzie±ci lat
Jak kocha¢ to dziewcz¦ mªode
co ma szesna±cie lat

Przepustek nam ju» nie trzeba
Ani urlopów te»
My chcemy i±¢ do cywila
w cywilu fajno jest

Rezerwa nie zapomniaªa
jakiego szefa ma
Rezerwa wódk¦ wypije
szefowi chuja da

Jak dªugo tu w koszarach
b¦dziemy ªó»ka sªa¢
tak dªugo z komendantem
b¦dziemy w chuja gra¢

Jak dªugo na Wawelu
Zygmunta bije dzwon
Tak dªugo w sercach naszych
przekl¦ty b¦dzie MON
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KALINA MALINA

Kalina malina w lesie rozkwitaªa
niejedna dziewczyna »oªnierza kochaªa
�oªnierza kochaªa, »oªnierza lubiªa
do tego »oªnierza li±ciki kre±liªa

Li±ciki kre±liªa, li±ciki pisaªa
do swego miªego, którego kochaªa
A w niedziel¦ rano, kiedy sªonko wschodzi
To ten mªody »oªnierz po koszarach chodzi

Po koszarach chodzi, ci¦»kie buty
nosi pana kapitana o przepustk¦ prosi
Panie kapitanie pu±¢ mnie pan do domu
Bo moja dziewczyna urodziªa syna
Urodziªa syna, pi¦knego chªopaka
b¦dzie z niego »oªnierz, tak jak jego tata

Puszcz¦ ja was, puszcz¦, ale nie samego
ka»¦ wam osiodªa¢ konika karego
Konika karego i te zªote lejce
»eby± rozweseliª swej dziewczynie serce

Jedzie »oªnierz, jedzie, o drog¦ nie pyta,
a stara te±ciowa u progu go wita
�oªnierzu, »oªnierzu twoja to przyczyna
przez ciebie zostaªa zha«biona dziewczyna

Ja jej nie zha«biªem, zha«biªa si¦ sama
i ta ciemna nocka po której chodziªa
chodziªa, pijaªa i grywaªa w karty
my±laªa dziewczyna, »e z »oªnierzem »arty

Z »oªnierzem nie »arty, z »oªnierzem nie kpiny
i zamiast wesela odbyªy si¦ chrzciny
Ta dzisiejsza mªodzie» lata samolotem
Najpierw robi¡ chrzciny, a wesele potem

Teraz kilka piosenek, które nie s¡ mo»e tak znane, jednak w niektórych rejonach ciesz¡ si¦ du»¡
popularno±ci¡.

CZARNY CHLEB

Przyszªa [pora roku] bilet dali
i do wojska powoªali



PIOSENKI I WIERSZE 65

Wªosy ±cieli, mundur dali
I na kota mianowali

REF:
Czarny chleb i kawa z bromem
ka»¡ merda¢ nam ogonem
W kibel rzuc¡, szmat¦ dadz¡
I na dziennik zaprowadz¡

Co dzie« musztra i zaprawa
Przejebana w wojsku sprawa
Lepiej w Stanach by¢ ±mieciarzem
ni» »oªnierzem z mªodym sta»em

I od rana biegali±my
chwyty broni¡ ¢wiczyli±my
Na przepustk¦ nie puszczali
tylko w dup¦ nam dawali

W ko«cu [miesi¡c] egzaminy
trepy maj¡ gªupie miny
4,8 nie pomo»e
Wypierdol¡ nas nad morze

Przyszedª wi¦c w nadmorskie strony
Tam ponownie byª goniony
Tam go starszym kotem zwali
co dzie« kit¦ mu skracali

Przyszªa pora ut¦skniona
Czas ju» wyj±¢ z tego woja
z tego syfu jebanego
Do cywila kochanego

Czarny chleb i czarna kawa
Op¦tani samotno±ci¡
W my±lach swych szukaj¡ szcz¦±cia
Szcz¦±cie co si¦ zwie wolno±ci¡

KUKU�ECZKA

Kukuªeczka kuka
patrol kogo± szuka
Spogl¡da i szpera
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po knajpach spoziera

Krzysiek bez przepustki
w knajpie wódk¦ pije
a tu �andarmeria
rzuca si¦ na szyj¦

Spisali, spisali
Andrzeja pijaczyn¦
b¦dzie za to musiaª
Andrzej ponie±¢ win¦

Tak to zwykle bywa
tak si¦ ko«czy smutno
Kto dzisiaj pijany
ten w areszcie jutro

Wi¦c pami¦taj bracie
wieczory i ranki
by ci¦ nie spisali
wojskowe kanarki

DZI� DO CIEBIE

Dzi± do ciebie przyj±¢ nie mog¦
szef przepustki nie chciaª da¢
Nie wygl¡daj za mn¡ oknem
bo do koszar id¦ spa¢

Po co ci kochanie wiedzie¢,
»e w koszarach ci¦»ko jest?
Gdy pomy±l¦ Ja o Tobie
To popªyn¡ z oczu ªzy

Pukn¦ w okno, stukn¦ w kraty
i wspominam chwil¦ t¡
gdy pie±ciªem miªa Ciebie
a ty rzekªa± - KOCHAM CI�

Odjechaªem w ±wiat daleki
zostawiªem Ciebie tam
w±ród dziesi¡tek innych chªopców
Ja zostaªem tylko sam
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Ju» niedªugo Ci¦ zobacz¦
Jeszcze tylko kilka dni
Ja ze szcz¦±cia si¦ rozpªacze
A Ty otrzesz z oczu ªzy

SMUTEK M�ODEGO �O�NIERZA

Czemu pªaczesz mªody kocie
We¹ ogonek - otrzyj ªzy
I zamelduj rezerwi±cie
Ile mu zostaªo dni

A kot pªacze, ci¡gle pªacze
do cywila t¦skno mu
Stare wojsko ju» odchodzi
a on zosta¢ musi tu

Przesta« pªaka¢, mªody kocie
Stary »oªnierz »yczy ci
»eby sªu»ba ci zleciaªa
przez te pi¦¢set par¦ dni

Na pobudk¦ wszyscy wstaj¡
a rezerwa jeszcze ±pi
Ale nie pªacz mªody kocie
Kiedy± wy±pisz si¦ i ty

LIST �O�NIERZA

O pi¦kna dziewczyno, na przepustce poznana

jeste± pi¦kna jak koszula - dwa lata nie prana

Twarzyczka twa ±liczna, ró»owa jak moja maska przeciwgazowa

Usta twe nami¦tnie, schludne s¡ jak stare onuce brudne

Szyja twa smukªa jak na porterze przypomina mi luf¦ w moim pistolecie

Pier± twa tak przesadna jest jak poduszka do spania - sªom¡ wypychana

Nó»ki twe zgrabne, och jak ±liczne wygl¡daj¡ jak sªupy graniczne

Och, dziewczyno, kocham ci¦ szalenie jak wart¦ i sªu»b¦ w Bo»e Narodzenie

Och, dziewczyno, oddaªbym ci póª ±wiata bo jeste± dla mnie jak armata

Gdy ci¦ ±ciskam i caªuj¦, na my±l mi przychodzi, »e kibel szoruj¦

B¦d¦ ci¦ strzegª od przemocy jak ±pi¡cy wartownik o póªnocy
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PO�EGNANIE

Przyszedª czas gdy do wojska ruszaªem
Ty »egnaªa± mnie smutna i zªa
Przyrzekaªa±, »e b¦dziesz czekaªa
I »e nic nie rozdzieli ju» nas

Ja pytaªem czy b¦dziesz czekaªa
Bo te póªtora roku to krótki jest czas
Ty ze ªzami odpowied¹ mi daªa±,
»e i to nie rozdzieli ju» nas

Kiedy koªa poci¡gu ruszaªy
I twa posta¢ znikn¦ªa we mgle
Mnie pozostaª twój obraz - dziewczyno
I ta my±l, »e ty wci¡» kochasz mnie

Teraz w wojsku zostaªy wspomnienia,
które rani¡ me serce jak nó»
Tutaj cywil w »oªnierza si¦ zmienia
Trzeba sªu»y¢ Ojczy¹nie i ju»

Przemin¦ªo mi póªtora roku
do dziewczyny powracam ja swej
Tam zastaje innego chªopaka
Tªumaczyªa, »e nie zna ju» mnie

Wi¦c pobiegªem ja w ciemn¡ ulic¦
I ªez morze wylaªem ja tam
Nigdy nie wierz przed wojskiem dziewczynie
Bo po wojsku i tak zostaniesz sam

WOJSKO

Posªuchajcie, wy - cywile
jak to w wojsku sªu»y¢ mile
Ju» o szóstej jest pobudka
gimnastyka bardzo krótka

Ledwie zd¡»ysz wªo»y¢ gacie
ju» na zbiórce stoisz bracie
Na ±niadanie kaw¦ pijesz
i tak do tej drugiej »yjesz

A na obiad taka zupa
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chleba, wody caªa kupa,
a nasz sier»ant jeszcze straszy,
»e na obiad nic do kaszy

Po obiedzie s¡ zaj¦cia
ka»dy si¦ do k¡ta wkr¦ca
Kapral biega jak szalony
nie ma ludzi na rejony

Lecz nadejdzie taka chwila,
»e wyjdziemy do cywila
Ju» nie b¦dzie zupa, kasza
tylko wódka i kieªbasa

NIE DOSTANIESZ KONIU GWIAZDKI UPRAGNIONEJ

W male«kiej wiosce �ary
zajechaª pod koszary
i biedakiem tam chciaª zosta¢
gªupi go±¢

Lecz on nie wiedziaª o tym,
»e zawsze b¦dzie kotem
i b¦dzie jebaª
po kres swoich dni

REF:
Nie dostaniesz koniu gwiazdki upragnionej
i biedakiem b¦dziesz po kres swoich dni
Zwykªy »oªnierz b¦dzie ci pierdoliª »on¦
Ciao bambino, spadaj koniu, tam s¡ drzwi

Ty jeste± dzi± na sªu»bie,
a »ona ci si¦ puszcza
i zwykªy »oªnierz puka do jej drzwi
Ona woli porucznika
bo lepszy ma kapitaª
i je¹dzi samochodem marki Jeep

REF

Moja chusta ju» powiewa
nad górami
Moja noga nie przekroczy przez ten próg
Wygrali±my wielk¡ wojn¦ z biedakami
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�egnaj MON-ie, a cywilu witaj znów

REF

Jakie wojsko taka twórczo±¢. Piosenki jak piosenki - jedne ±mieszne, inne smutne. Mo»na za-
uwa»y¢ powtarzaj¡ce si¦ tematy i problemy, ale có» - na papier przelewane s¡ te smutki i rado±ci,
które s¡ w wojsku najwa»niejsze.

W nast¦pnej cz¦±ci tego dodatku przedstawi¦ wierszyki i aforyzmy o±mieszaj¡ce okre±lone
zachowania, zwyczaje i post¦powania. Bardzo cz¦sto uwieczniane na chustach rezerwistów lub
wykorzystywane przez starszych »oªnierzy.

A»eby ludzie »yli w pokoju
dzieci mówiªy po polsku
po±wi¦cam sw¡ mªodo±¢
sp¦dzaj¡c póªtora roku w wojsku

Ziemia [region] »ycie mi daªa
a mªodo±¢ przez póªtora roku
ziemia [region] zabraªa

Bóg mi daª »ycie
matka wychowaªa
a najlepsze lata
Ojczyzna zabraªa

Jak ptak pragnie wody
jaskóªeczka swobody
dziewczyna miªo±ci
tak ka»dy »oªnierz pragnie wolno±ci!

* * *

Lepiej ta«czy¢ z pann¡ w ci¡»y
ni» pi¢ wódk¦ z podchor¡»ym

* * *

Tylko szmata, szczotka, frota
bohatera zrobi z kota

* * *
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Dziewcz¦ idzie, ptaszek ±piewa,
a mnie w wojsku krew zalewa

* * *

Lepiej by¢ murzynem w RPA
ni» »oªnierzem w WOPK (Wojska Obrony Powietrznej Kraju)

* * *

Pi¦kna jest blond dziewczyna,
pi¦kny jest ró»y kwiat
lecz najpi¦kniejszy jest Cywilny �wiat

* * *

Lepiej w cywilu by¢ psem cyrkowym
ni» zosta¢ w wojsku plutonowym

* * *

Lepiej mie¢ stosunek z je»em
ni» póªtora roku by¢ »oªnierzem

* * *

Jak to pi¦knie brzmi
do cywila 200 dni

* * *

Ta ostatnia zmiana kodu
bo teraz jedynka z przodu

* * *
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Kto w cywilu byª palantem
teraz w wojsku jest ba»antem*

* * *

Lepiej gªow¡ wali¢ w szyny
ni» dowódc¡ by¢ dru»yny

* * *

O przepustk¦ prosi kotek
a rezerwa, hyc, przez pªotek

* * *

Pij na razie kocie mleko
do cywila ci daleko

* * *

Nagie ciaªo, piasek czysty
to poligon rezerwisty

* * *

Nadszedª czas, by »oªnierz stary
zabraª si¦ do robienia fali

* * *

Jaja w pocie, buty w bªocie
to kociarstwo jest w robocie

* * *
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Na kompanii dzi± wesoªo
bo kot dostaª butem w czoªo

* * *

Witaj metrze ukochany
b¦dziesz co dzie« u»ywany

* * *

Dzi± zaczyna si¦ nowa era
od stu pi¦¢dziesi¦ciu do zera

* * *

Wielki ci¦»ar z serca zdj¦ty
bo centymetr rozpocz¦ty

* * *

Kaprale to chuje
pami¦taj o tym jak sam zostaniesz kapralem

* * *

Wojsko z nami si¦ nie pie±ci
cho¢ zostaªo 140

* * *

Co si¦ gapisz ªysa paªo
130 mi zostaªo

* * *
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Trzeba pisa¢ list do te±cia
bo na fali 120

* * *

Trzeba du»o pracy wªo»y¢
»eby takiej cyfry do»y¢

* * *

Trzeba szefa trzasn¡¢ mªotem
niech zrozumie kto jest kotem

* * *

Ka»dy skªada ju» studniówk¦
aby byªo na studniówk¦

* * *

Kiedy trep ci wejdzie w drog¦
kopnij chama - zªam mu nog¦

* * *

Kiedy mªody kible drapie
to rezerwa smacznie chrapie

* * *

Nie potrzebne mi ordery
do cywila mam 104

* * *
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Noc przynosi pi¦kne sny
do cywila mam 103

* * *

Dzi± sto jeden jutro stówka
a pojutrze ju» dwu-cyfrówka

* * *

Rezerwista to jest go±¢,
który ma ju» wojska do±¢

* * *

Szef si¦ zªo±ci, mªodych karze
a rezerwa siedzi w barze

* * *

Dzi± 50 nam zostaªo
sam szef sztabu krzyczy - maªo!

* * *

Zgrabne nogi, pi¦kne ciaªo
tego w wojsku brakowaªo

* * *

Gªowa wy»ej, a pas ni»ej
do cywila coraz bli»ej

* * *
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Cho¢ nie jestem detektywem
wiem jak doj±¢ do budki z piwem

* * *

Lepiej sªucha¢ te±ciowej
ni¹li kadry wojskowej

* * *

Zjadªem ±ledzie, zjadªem kasz¦
i mam w dupie wojsko wasze

* * *

Tu straciªem zdrowie, nerwy
wi¦c odchodz¦ do rezerwy

* * *

Rozkaz z MON-u ju» przysªano
by rezerwie wolno±¢ dano

* * *

Nie pierdolniesz kota z rana
nie zaskoczy sier±¢ jebana!

* * *

Wol¦ by¢ na rogach byka
ni» w pokoju puªkownika

* * *
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Czy to alarm, czy panika
wa»ne, »e centymetr znika

* * *

DZIEWCZYNA

Gor¡ca - jak kawa w kotle
Czuªa - jak capstrzyk
Niewinna - jak »oªnierz w areszcie
Czysta - jak lufa w karabinie
Nienasycona - jak »oªnierz na stoªówce
Twarda - jak prycza
Skromna - jak »oªd
Wesoªa - jak sªu»ba wojskowa

* * *

NASZE WOJSKO

Dru»yna - siedmiu wspaniaªych
Pluton - dzieci z jednego podwórka
Kompania - Ali Baba i 40 rozbójników
Kapral - pierwszy po Bogu
D-ca Kompanii - agent nr 1
Urlop - wakacje z butelk¡
Areszt - za nim pójd¡ inni
Szef - dzielny wojak Szwejk
Pobudka - po»egnanie z noc¡
Zaprawa - póª »artem póª serio
�niadanie - smak goryczy
Apel mundurowy - grzesznicy bez winy
Capstrzyk - u±miech w ciemno±ci



S�OWNICZEK

AMBA - Krótkie wytªumaczenie kradzie»y. Wymy±lona posta¢, która zakrada si¦ i zabiera
wszystko co znajdzie si¦ w zasi¦gu r¦ki (je»eli oczywi±cie ma r¦ce). Nieodzowny atrybut
»ycia w wojsku.

ANCEL - Areszt wojskowy.

APEL MUNDUROWY - Organizowane co jaki± czas, przez szefa kompanii, sprawdzenie
posiadania przedmiotów otrzymanych na stan. W razie stwierdzenia braku, musimy
za to zapªaci¢. Apele te s¡ zapowiadane, wi¦c przed apelem zaczyna panowa¢ wsze-
chobecna amba.

BA�ANT - Student, który po sko«czeniu studiów zostaª powoªany do póªrocznego odby-
wania sªu»by wojskowej w SPR (Szkoªa Podchor¡»ych Rezerwy - SPR). W czasie gdy
byªem w wojsku (1992/1993) SPR-y byªy zawieszone.

BEE GEES, BID�IS - Tak w wojsku nazywali±my bigos. Jedna z cz¦±ciej podawanych
potraw.

BIA�E SZALE�STWO - Tak w wojsku nazywali±my twaro»ek, podawany bardzo cz¦sto
na ±niadanie.

BIURO PRZEPUSTEK - Teoretyczne miejsce gdzie nale»y wchodzi¢ i wychodzi¢ na teren
wojskowy.

BOJÓWKA - Jedna z cz¦±ci pasa wojskowego. Odpowiednio skr¦cony pasek parciany,
zª¡czony nitem i wygi¦tym drutem stalowym, sªu»¡cy do mocowania maniorki. Prak-
tycznie bojówka (lub dwie) wykorzystywana jest do informowania innych »oªnierzy o
miejscu w hierarchii falowej.

CAPSTRZYK - Cisza nocna.

CYFRA -> patrz DDC

CYKLE - Poj¦cie to wyst¦puje na szkóªkach wojskowych. Trudno powiedzie¢ dlaczego
nosi tak¡ nazw¦. S¡ to miejsca, gdzie od apelu porannego do obiadu odbywaj¡ si¦
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szkolenia teoretyczne i praktyczne z odpowiednich tematów.

CYWIL - �oªnierz, b¦d¡cy najwy»ej w hierarchii falowej. Cywilem staje si¦ na 30 dni
przed wyj±ciem do prawdziwego cywila.

DDC (CYFRA) - Skrót: Dni Do Cywila. Zawsze przed tym skrótem wyst¦puje liczba
okre±laj¡ca ilo±¢ dni jakie zostaªy do wyj±cia z wojska. Zdarzaj¡ si¦ cyfry (±ci±lej
mówi¡c liczby) charakterystyczne. I tak:

� 100 - tzw. studniówka
� 102 - tzw. rudy (ten z �lmu "czterej pancerni")
� 111 - tzw. szaª jedynek
� 222 - tzw. jezioro ªab¦dzie
� 303 - tzw. dywizjon 303

Podczas osi¡gni¦cia takiej cyfry na kompanii mo»e dochodzi¢ do "±wi¦towania", czyli
typowych popijaw, i robieniu baªaganu. Oczywi±cie je»eli kto± dojdzie do cyfry 303 nie
mo»e zbytnio ±wi¦towa¢ z tego powodu. Jest to zbyt du»a cyfra. Najbardziej "baªa-
ganiarsk¡" cyfr¡ jest 102. Wtedy caªa kompania jest przewrócona do góry nogami.

DRU�YNA - Ka»dy pluton podzielony jest na mniejsze cz¦±ci - dru»yny. Dru»yna mo»e
liczy¢ od 15 do 2 »oªnierzy.

DRU�YNKA -> patrz NAKRYWKA

DYSKOTEKA - Jedna z "zabaw " starszych »oªnierzy. Polegaªa ona na tym, »e puszczano
muzyk¦ i grupa mªodych dobieraj¡c si¦ grupami ta«czyªa, bawi¡c w ten sposób "staro±¢".

DYWIZJON 303 - > patrz DDC

DY�URNY KOMPANII - Sªu»ba na kompanii. Dy»urny, teoretycznie, podlega pod Pod-
o�cera dy»urnego i ma za zadanie utrzymywanie porz¡dku na kompanii i zast¦powanie
Podo�cera w razie jego nieobecno±ci. Na szkóªce i w okresie unitarnym wyznaczanych
jest dwóch dy»urnych.

DZIADEK -> patrz STARY

DZIA�A (by¢ ZDZIA�OWANYM) - Kara. Otrzyma¢ kar¦.

DZI�CIO� - Jedna z "zabaw" starszych »oªnierzy. Mªody »oªnierz wiesza si¦ na drzwiach
i zaczyna w nie stuka¢ gªow¡. Im cz¦stotliwo±¢ stukania wi¦ksza tym wi¦ksza rado±¢
starego wojska.

ELEW - Ucze« szkóªki wojskowej.
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FALA (FALOWIEC) - 1. �oªnierze jednego poboru. Zwykle w ci¡gu roku dokonuje si¦
czterech poborów, wi¦c ka»da fala ma nazw¦ jednej z pór roku (zima, wiosna itd.).

2. Odpowiednio przygotowany centymetr krawiecki przez »oªnierzy, którym pozostaªo
mniej ni» 150 dni do wyj±cia do cywila (wtedy mówi si¦, »e s¡ oni na fali). Ka»dego
dnia po obiedzie, jeden centymetr zostaje oderwany i l¡duje w talerzu.

GEBELSY (GBS-y, ATRAMENTKI) - Spodenki wojskowe, gimnastyczne, koloru grana-
towego b¦d¡ce jednocze±nie bielizn¡.

GIWERA -> patrz KA�ASZ

GRZYB - Sªu»ba na kompanii. Mo»e to by¢ sªu»ba podo�cera dy»urnego kompanii albo
dy»urnego.

HIERARCHIA FALOWA - Zwyczajowo przyj¦te stopniowanie nieformalnych grup w±ród
»oªnierzy sªu»by zasadniczej (fal). Oczywi±cie im wy»sza grupa w hierarchii tym wi¡»¡
si¦ z tym wi¦ksze przywileje. O przej±ciu z grupy ni»szej do grupy wy»szej decy-
duje gªównie ilo±¢ czasu sp¦dzonego w wojsku, a tak»e przycinka i obcinka. Grupy
wyst¦puj¡ce w tej hierarchii to:

� - KOTY (Od pocz¡tku sªu»by do "przycinki")
� - BANIAKI (Od "przycinki" do "obcinki")
� - WICKI (Od obcinki do ok. 13 miesi¦cy sªu»by)
� - REZERWA (Gdy do wyj±cia do cywila zostaje 150 dni)
� - CYWILE (Gdy do wyj±cia do cywila zostaje 30 dni)

JARZY� - Rozumie¢; My±le¢

JEZIORO �AB�DZIE -> patrz DDC

KADET - Przyszªy »oªnierz zawodowy. Ucze« szkoªy wojskowej.

KA�ASZ (KbKAK, GIWERA) - Podstawowe uzbrojenie naszej armii - Karabin Kaªasznikowa.

KOMPANIA - Jest na to hasªo oczywi±cie odpowiednia de�nicja, ale generalnie mo»na
powiedzie¢, »e jest to jedno pi¦tro w koszarowcu i równocze±nie s¡ to »oªnierze prze-
bywaj¡cy na jednym pi¦trze koszarowca. Kompania dzieli si¦ na plutony i dru»yny.

KO� - Okre±lenie chor¡»ych WP. W czasie gdy Ja byªem w wojsku nazywali±my tak caª¡
kadr¦.

KOT (M�ODY) - �oªnierz, stoj¡cy najni»ej w hierarchii falowej. Kotem jest si¦ od
pocz¡tku sªu»enia do tzw. przycinki - czyli do ok. 4 miesi¦cy. Mªodym jest si¦
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do obcinki.

KWIT - Dokument papierowy. Filar Wojska Polskiego i jego biurokracji.

M�ODY -> patrz KOT

MON - Ministerstwo Obrony Narodowej.

MUSZTRA - Trening »oªnierski wg Regulaminu Musztry. Trenuje si¦ np. chodzenie
krokiem równym, de�ladowym, oddawanie honorów, chwyty broni¡ itp.

NADTERMINOWY �O�NIERZ -> patrz TERMINATOR

NAKRYWKA (DRU�YNKA) - Sªu»ba na kuchni. Dru»ynki jako takie wyst¦puj¡ na
szkóªkach. W jednostkach liniowych obsªuga kuchni jest staªa.

OBCINKA - Zwyczajowe obci¦cie ogona baniakowi. Uczestnicz¡cy w obcince baniak
otrzymuje kilkana±cie pasów po czym staje si¦ wickiem (wicerezerw¡). Po "pasowa-
niu" odbywa si¦ libacja alkoholowa. Obcinka odbywa si¦ po okoªo 5 miesi¡cach (w
niektórych jednostkach dopiero po 9 miesi¡cach) sªu»by.

OBIERAK - Obieranie ziemniaków.

ODPALI� WÓZ - Po±cieli¢ ªó»ko.

ODPOCZYNEK - Ka»dy mªody, który tªoczy ma prawo do tzw. odpoczynku. Nie jest to
bynajmniej odpoczynek jaki zwykle sobie wyobra»amy. Jeden z rodzajów polega na
tym, »e osoba odpoczywaj¡ca bierze stoªek i opiera si¦ np. o ±cian¦ tak, »e kolana
s¡ zgi¦te pod k¡tem 90 stopni. R¦ce ze stoªkiem s¡ wyprostowane. Inny rodzaj
odpoczynku zwany "samurajskim" polega na tym, »e zostajemy w takiej pozycji jak
do robienia pompek z drobn¡ ró»nic¡ - o ziemi¦ opieramy si¦ ªokciami. Mimo, »e
"odpoczynek" jest równie m¦cz¡cy jak tªoczenie, to jednak pozwala troch¦ rozlu¹ni¢
mi¦±nie.

ODPRAWA - Odbywaj¡ce si¦ codziennie, popoªudniu, sprawdzenie sªu»b w jednostce
przez o�cera dy»urnego. Odbywaj¡ si¦ tak»e odprawy o�cerów, ale rzadko kiedy
uczestnicz¡ w nich »oªnierze ZSW.

OP 1 - Skrót Oporz¡dzenie Przeciwchemiczne. Utrapienie »oªnierzy. Bardzo niewygodny
gumowy strój.

PANIKA - Zjawisko wyst¦puj¡ce w wojsku, które swoje ¹ródªo bierze z zapowiadanych
kontroli lub inspekcji. Wtedy w jednostkach dziej¡ si¦ cuda. Sªawne s¡ opowie±ci o
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malowaniu trawy, czy ±niegu. Tego rodzaju rzeczy mog¡ dzia¢ si¦ podczas paniki.

PEJOTKA (zob. przepustka, urlop) - Od skrótu PJ - Przepustka Jednorazowa.

PKT - Punkt Kontroli Technicznej. Brama z budk¡, przez któr¡ wje»d»aj¡ i wyje»d»aj¡
pojazdy wojskowe (lub pojazdy wojskowych).

PLUTON (zob. dru»yna) - Ka»da kompania podzielona jest na mniejsze cz¦±ci - na
plutony. W plutonie mo»e by¢ do 30 paru »oªnierzy, ale zdarza si¦, »e pluton jest w
sile mniejszej dru»yny i liczy np. 4 »oªnierzy.

PODOFICER KOMPANII - Sªu»ba na kompanii. Podo�cer jest odpowiedzialny za wszys-
tko, sam nie mog¡c wiele zrobi¢. Teoretycznie zawsze mo»e zwróci¢ si¦ do o�cera
dy»urnego, ale maªo kto u»ywa tego ±rodka - przynosi on nieraz wi¦cej szkody ni»
po»ytku. Podo�cer, mo»na powiedzie¢, jest typowym kozªem o�arnym - najgorsza, po
warcie, sªu»ba (chocia» czasami lepiej i±¢ na wart¦ ni» przyj¡¢ podo�cera). Podo�cerem
mo»e zosta¢ wyznaczony »oªnierz ze stopniem co najmniej starszy szeregowy. Podlega
mu dy»urny kompanii (lub dwóch).

PRZEPUSTKA - (zob. urlop) - Pozwolenie na wyj±cie z koszar. S¡ dwa rodzaje prze-
pustek:

� - PS - Przepustka staªa (staªka)
� - PJ - Przepustka jednorazowa (pejotka)

PS otrzymujemy na staªe i umo»liwia wyj±cie z koszar i poruszanie si¦ tylko na terenie
garnizonu w którym znajduje si¦ jednostka w ±ci±le okre±lonym czasie (najcz¦±ciej od
popoªudnia do wieczora). Mimo, »e mamy t¡ przepustk¦ przy sobie, tak»e o pozwolenie
wyj±cia musimy si¦ - teoretycznie - pyta¢ przeªo»onego. PJ otrzymujemy jednorazowo
przez dowódc¦ kompanii, i umo»liwia poruszanie si¦ po terenie caªej Polski. Mo»e ona
trwa¢ do 72 godzin (3 dni).

PRZYCINKA - Zwyczajowe przyci¦cie "ogona" kotowi. Polega ona na odpowiedniej licz-
bie pasów otrzymanych na tyªek po których nast¦puje popijawa. Po przycince kot
staje si¦ baniakiem. Przycinka odbywa si¦ po okoªo 4 miesi¡cach sªu»by (Wtedy kiedy
jego stary ma do wyj±cia ok. 60 dni).

PS - (zob. przepustka) -> patrz STA�KA.

RAPORT S�U�BOWY - wg regulaminu sªu»by wewn¦trznej "Przyjmowanie podwªad-
nych przez przeªo»onych od szefa kompanii wzwy» w celu rozpatrzenia jego sprawy".
Praktycznie raport sªu»bowy kojarzy si¦ ka»demu »oªnierzowi z dora¹nym s¡dem dyscy-
plinarnym. Je»eli ju» kto± stawaª do raportu najcz¦±ciej dostawaª kar¦. Uci¡»liwo±¢
raportu polega gªównie na tym, »e trzeba przebiera¢ si¦ w mundur wyj±ciowy no i z
tym, »e wi¡»e si¦ to jak¡± dolegliwo±ci¡ w postaci dziaªy.
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REJON - Najcz¦±ciej, miejsce sprz¡tania.

REZERWA (REZERWISTA) - �oªnierz, b¦d¡cy wy»ej w hierarchii falowej od wicka a
ni»ej od cywila. Rezerw¡ staje si¦ na 150 dni przed wyj±ciem do cywila.

ROZPROWADZAJ�CY (ROZPYLACZ) - �oªnierz sªu»by zasadniczej (lub kadet) w stop-
niu co najmniej starszy szeregowy, dokonuj¡cy zmian wartowników na posterunkach.

RUDY 102 - patrz DDC

STACJA RADIOLOKACYJNA - Jedna z "zabaw" starszych »oªnierzy. Dwóch mªodych
kr¦ci si¦ w kóªko, jeden z nich rozstawia r¦ce jakby pokazywaª szeroko±¢, a drugi
rozstawia r¦ce jakby pokazywaª wysoko±¢. Kr¦c¡c si¦ jeden powtarza "Jest mi w
wojsku dobrze", a drugi "a mnie jeszcze lepiej".

STA�KA - Przepustka Staªa - Ka»dy »oªnierz po przysi¦dze dostaje do r¦ki papierek,
który w okre±lonych godzinach (najcz¦±ciej do capstrzyku) umo»liwia mu poruszanie
si¦ po terenie garnizonu - czyli najbli»szego miasta.

STARY (DZIADEK) - �oªnierz, który ma swojego mªodego. Najcz¦±ciej mªodzi przy-
chodz¡ na kompani¦ wtedy, gdy jego "starzy" s¡ ju» na fali.

STONKA - Jedna z "zabaw" starszych »oªnierzy polegaj¡ca na tym, »e mªody (lub kilku
mªodych) chodzi na czworakach. Po usªyszeniu "azot" pada na plecy i "merda" r¦koma
i nogami. Po usªyszeniu "martwa stonka" przestaje "merda¢" i le»y spokojnie na ple-
cach. Jeden z wariantów tej "zabawy" - erotyczny - przewiduje, »e jeden z mªodych
wyznaczany jest jako samica. Gdy samce usªysz¡ "stonki si¦ kochaj¡" wtedy nast¦puj¡
naskakiwania na samic¦.

STUDNIÓWKA -> patrz DDC

SYMBOLE FALOWE - Oprócz kolorów, ka»da fala posiada umowne symbole. I tak
symbolami:

� fali zimowej jest pingwin, baªwan lub misiek (oczywi±cie polarny)
� fali wiosennej jest bocian
� fali letniej i jesiennej jest dzik.

Ponadto, na fal¦ letni¡ cz¦sto mówiono manifest lipcowy.

SZAFA GRAJ�CA - Jedna z "zabaw" starszych »oªnierzy. Pierwotnie nieodzownym atry-
butem szafy graj¡cej byªa metalowa szafka. U mnie w jednostce nie byªo takich szafek
tylko wbudowane w ±cian¦ drewniane szafki. Mªody »oªnierz musiaª wsadzi¢ gªow¦
do otwartej szafki, gdzie wrzucono monet¦, a nast¦pnie nast¦powaª wybór piosenki.
�oªnierz ±piewaª przytªumionym gªosem, wi¦c zach¦caªo si¦ go aby ±piewaª gªo±niej
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kopaniem w szafk¦ lub uderzeniem w szafk¦ drewnianym stoªkiem. Humanizacja
wprowadziªa w mojej jednostce zasadnicze zmiany i szafa graj¡ca wygl¡daªa nieco
inaczej. Przede wszystkim szafki byªy na tyle du»e, »e delikwent wchodziª do niej caªy.
Poza tym szafki byªy drewniane, wi¦c efekt uderzenia w szafk¦ byª troch¦ mniejszy.

SZA� JEDYNEK -> patrz DDC

SZWEJ - Popularne okre±lenie »oªnierza sªu»by zasadniczej.

SZYNKA Z PRZESZKODAMI - Tak na szkóªce nazywali±my salceson. Pó¹niej zabroniono
podawa¢ podroby.

�CIEMNIA� - 1. Udawa¢, »e si¦ co± robi. 2. Tªumaczy¢ si¦; usprawiedliwia¢ si¦

TARYFA - 15-sto dniowy urlop wypoczynkowy, który przysªuguje ka»demu »oªnierzowi
sªu»by zasadniczej. Urlop ten mo»e wykorzysta¢ najwcze±niej po 6 miesi¡cach odby-
wania sªu»by.

TERMINATOR (NADTERMINOWY �O�NIERZ) - �oªnierz, który w czasie trwania za-
sadniczej sªu»by wojskowej, podpisaª kontrakt i staª si¦ »oªnierzem "póªzawodowym".
�oªnierze, którzy podpisali, nie ciesz¡ si¦ zbyt du»ym uznaniem, a niekiedy s¡ trak-
towani jak zdrajcy. Nazywali±my ich tak»e pegazami i ¹rebakami.

T�OCZENIE - Robienie "pompek"

UNITARKA (OKRES UNITARNY) - Okres do przysi¦gi. W tym czasie mªodzi »oªnierze
przebywaj¡ tylko z sob¡, nie s¡ mieszani ze starym »oªnierzami. Ich bezpo±rednimi
przeªo»onymi s¡ najcz¦±ciej kaprale.

URLOP (zob. taryfa, przepustka) - Pozwolenie na wyj±cie z koszar. Tym ró»ni si¦ od prze-
pustki, »e wydawany jest na tzw. blankiecie rozkazowym, który umo»liwia je»d»enie
kolej¡ bezpªatnie. Urlop mo»e trwa¢ od 2 do 15 dni. Urlopy mo»na podzieli¢ na:

� okoliczno±ciowy
� nagrodowy
� taryfa (urlop wypoczynkowy)

W zale»no±ci od tego kto wnioskuje o przyznanie urlopu mo»na otrzyma¢:

� szef kompanii - 2 dni urlopu nagrodowego.
� d-ca kompanii - do 5 dni urlopu nagrodowego, okoliczno±ciowego i 15 dni wypoczynkowego.
� d-ca batalionu - do 7 dni urlopu nagrodowego i okoliczno±ciowego.
� d-ca puªku - do 10 dni urlopu nagrodowego i okoliczno±ciowego.

S¡ tak»e wyznaczone limity roczne (10 dni) wykorzystania urlopów nagrodowych, ale
mo»na je obej±¢.
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WICEK (WICEREZERWA) - �oªnierz, b¦d¡cy wy»ej w hierarchii falowej od baniaka
a ni»ej od rezerwy. Wickiem staje si¦ po obcince - czyli po ok. 5 miesi¡cach (W
niektórych jednostkach dopiero po 9 miesi¡cach sªu»by).

WÓZ - �ó»ko.

WY�CIGI - Grupa "zabaw" starszych »oªnierzy. Mog¡ by¢ to "wy±cigi baranów", czyli
wy±cigi na korytarzu, jak i inne mutacje (np. wy±cigi pod ªó»kami).

ZAJ�CZEK - Jedna z "zabaw" starszych »oªnierzy. Mªody »oªnierz kªadzie si¦ na podªodze
(na brzuchu), rozstawiaj¡c r¦ce i nogi - wykonuje ruchy erekcyjne. Na hasªo "spuszcza
si¦" mªody nieruchomieje i udaje ekstaz¦.

ZAWIESZENIE FALI - Odwoªanie praw fali. Prawa fali zawiesza si¦ m.in: w anclu, na
poligonie, w izbie chorych, po przycince lub obcince i w czasie wa»nych ±wi¡t (Bo»e
Narodzenie, Wielkanoc).
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